
Anul  VI I T i ra j  6000 exemplareDecembr ie  2015

L u n a r  a l  c o m u n e i  M i r o s l a v a

Potrivit tradiţiei, conducerea Primăriei Miroslava împreună cu Consiliul Local au avut de
făcut faţă unui număr impresionant de colindători, cu toţi copii de la toate unităţile de învăţământ
din comună. Pentru e evita busculada din alţi ani când urătorii erau primiţi în sala de consiliu a
primăriei, evenimentul artistic din acest an s-a consumat marţi, 15 decembrie, în Sala Polivalentă
din centrul comunei Miroslava. 

Îmbujoraţi, emoţionaţi, echipaţi în tot felul de costumaţii care mai de care mai sclipitoare, cu
capre, urşi şi tot felul de măşti, copiii au avut treabă din plin. Au cântat colinde, au urat, au dan-
sat, au evoluat în mici scenete cu tematică de Crăciun şi anul nou. Sonorizarea din sală, nu foarte
potrivită unor evenimente de acest gen, nu a întinat prin nimic bucuria micilor artişti, aplaudaţi
sincer de audienţa aşezată cuminte în bănci. Printre spectatorii din sală, fireşte, s-au aflat:
primarul Dan Niţă, viceprimarul Vasile Bulbaşa, consilieri locali şi aparatul administrativ al
Primăriei Miroslava. Toţi urătorii au primit, la final, un cadou dulce din parte Primăriei.

La mulţi ani Miroslava! 
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Aho, aho, frați gospodari
Oameni cu pretenții mari,
Doamnelor cu ochi frumoși,
Babe și moșnegi bărboși!  
Dați-vă colea, în poartă
Și-ascultați urarea noastră,
Daţi-vă în bătătură 
Şi-ascultaţi o urătură,
Că-i urare de bilanț
Nu clacă de Radio Șanț!
Una de final de an
Strigată de-un barosan
Care-i zice lumea Dan,
Umblat mult pe o corvetă
Să facă aici navetă
Că de-aia şi-a lăsat nava
Să vină în Miroslava!
Să ne facă loc curat,
De arat şi semnănat,
Să scoată din glod asfalt,

Numai case pe ogoare
Blocuri, în loc de tractoare
Iar în primul cincinal
Face parc industrial!
Fix pe şes la Uricani
Să ne umplem toţi de bani,
Iar la Brătuleni, măi frate,
Face universitate!
Mânaţi măi!
Hăăăăăăi! Hăăăăi!

***
Oameni buni, din Voroveşti
Daţi-vă lângă fereşti,
Şi-ascultaţi aici la mine
De vreţi să vă fie bine!
Nu beţi apă din hazna
C-apa aia este rea!
Nici vitele să nu se-adape
De nu vreţi ca să vă crape!
Mai bună e o udătură
La ţeava de legătură
Adusă de Apa Vital
Nu din zoaie de canal!
Mai bine vă racordaţi
Apă bună să luaţi
Curată, de Timişeşti,
Cum la nimeni nu găseşti!
Iar de-o să vă prididească
Mai bine daţi-o pe Fetească

De-aia neagră, ştii mata
Cum fac alde Tanana!
Tanana-na-na-na-naaa, 
Ia mai dă-i o roat-aşa!
Până nu oi mai putea!
Că acuş se face seară
Şi-am de mers şi pe la moară
La nea Gică, sus pe deal
Să îi cântăresc un cal,
Că-i cal de consilier
Unul de-ăla pişicher!
Consilier cu gura mare
Deci, un cal cu cinci picioare!
Mânaţi măi! 
Hăăăi! Hăăăăi!

***
Foaie verde, sub fereşti
Uite colea, în Ciurbeşti
Am venit să fac bairam
Şi am dat cu capu-n geam.
Un geam ce se învârtea
După soare, chiar aşa!
În oglindă mă bungheam
Şi curentul îl vedem
Cum se scurge la găleată
Volt cu volt, întâia dată!
În poartă la Căliman
Care e mai ortoman,
Şi-l ştiu toţi că e atent,
De la el nu furi curent!
Şi de hoţi, lui nu-i e milă!
Ţi-i aruncă pe Movilă
Ca să facă carieră
Colo sus, la barieră!
Doar să-ţi facă în necaz
Mi te-aruncă în Horpaz
Să te ia apoi o tură
Şi nea Gică-n bătătură,
Alt consilier local
Băiat bun, dar fără cal…
Mânaţi măăi!
Hăăăăi, hăăăi!

***
Din Horpaz în Vale Adâncă,
Nu e cale-atât de lungă
Şi nici ca prin alte locuri
Văgăuni fără de blocuri
Colea, tată, e oraş
Ai zice că eşti la Iaşi!
Ai şi drumuri asfaltate
Case, fără număr, frate
Uliţe… ca la Vaslui!
Să nu spuneţi nimănui,
Că vine televiziunea
Şi-o să vadă minunea 
Cum stau gardurile-n stradă
Vopsite ca la paradă,
Ca să prind loc curat
De arat şi semănat,
Cât să-ncapă pe-o batistă
Vecina să rămână tristă
Să n-aibă utilităţi
Cum au alţi-n alte părţi!
Aşa-s unii, bunăoară
Orăşeni, mai de la ţară
Orăşeni chivernisiţi,
Peste poate de zgârciţi
Care cu un gard împins,
Multă lume au încins,
Pe vecini i-au disperat
Cu drumul aglomerat.
Mânaţi măi!
Hăăăăăi! Hăăăăi!

***
Uite-o să mai dăm o tură
Colea-n Dancaş, pe centură,
Şi văzut-am la un semn
O biserică de lemn,
Una nouă ca-n Oaş
Nu găseşti nici în oraş,
Aşa frumoasă lucrare
Ridicată în picioare,
În doar şase luni curate
O minune mare, frate!
Iar în vale la Corneşti
Dacă ai să te porneşti

Vei găsi şi-aici de toate
Multe drumuri asfaltate,
Gropile au dispărut
Că loc nu au mai avut.
Vei găsi şi-o arătură,
La Băjuţ în bătătură,
Aproape de unitate
Unde drumurile toate 
Sunt de parc-ar fi arate!
Dar în Valea Ursului
Iar ne punem pofta-n cui.
Se vede mână de fier
C-ai găsit iar cartier
Cu căsuţe cochete
În care stau doar vedete
De-alea cu obraz subţire 
Mai aţoase sunt din fire.
Fire de viţă aleasă
Cât opinca mea de groasă!
Opincă de catifea
De nu mergi prin glod cu ea!
Mânaţi măi!
Hăăăăăăi! Hăăăăi!

***
Avem apă şi canal
Unii au pietonal,
Cât o fi comuna mare
Avem asfalt sub picioare
Iar unde nu am putut,
Multă piatră am bătut
Avem şi sală de sport,
Cu turismul nu stăm prost,
Iar în şes la Uricani
Avem fabrică de bani,
Care când o vom porni
Mulți calici s-or boieri!
Hăăăăăăăi, hăăăăi!

***
Foaie verde, măr rotat
Anul ăsta s-a gătat
Şi din cât am adunat
Ne-am pus pe iluminat

Uliţe îndepărtate
De prin capete de sate
Am pus piatră prin coclauri
Am scos din fântâni balauri
Dar în anul ce-o veni
Multe noi om făptui
C-adunat-am lângă casă
Numai lumea cea aleasă,
Consilieri cu gânduri bune
Cu idei şi drag de lume,
Şi mai ştim că de-om greşi
Lumea tot ne va beli, 
Iar de-om izbândi, cu tot,
Vom mai căpăta un vot
Mânaţi măi!
Hăăăăăăi, hăăăăi!

***
De urat am mai ura
Până nu ne-aţi mai răbda,
Dar mai sunt destui la uşă,
Care sunt cu capsa pusă.
Aşa că n-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Şi vă spunem ca din tun
Să aveţi un an mai bun!
Să vă fie masa plină,
De belşug şi de lumină!
Să aveţi copii frumoşi
Să fiţi cu toţii sănătoşi
Să vă fie casa, casă!
Să aveţi şi punga groasă!
Pacea să nu vă lipsească
Bucurie şi mulţi bani,
La anul şi la mulţi Ani!

La mulţi ani, 2016!

Sărbători fericite! 
Sfintele sărbători ale Crăciunului şi

Anului Nou îmi oferă fericitul prilej de
a vă adresa cele mai calde urări de

sănătate, inimă curată şi prosperitate!

La mulţi ani!
Primar Comuna Miroslava

Dan Niţă



2 Utile Mesagerul

În şedinţa de lucru din 17 noiembrie
2015, Consiliul Local Miroslava a dez-
bătut şi aprobat următoarele normati-
ve:

• Hotărâre privind aprobarea Bugetului
Creditelor Interne ale Comunei Miroslava
pentru anul 2015;

• Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli al comu-
nei Miroslava pe trim. IV 2015;

• Hotărâre privind numirea persoanelor
care vor ține Registrul de evidență a
datoriei publice locale și Registrul de
evidență a garanțiilor locale ale Unității
Administrativ-Teritoriale Comuna
Miroslava;

• Hotărâre privind acordul pentru insti-
tuirea ipotecii asupra construcţiei proprie-
tatea SC FARMEXIM SA, ridicată pe
terenul ce face obiectul contractului de
concesiune nr.14118/01.10.2009.

În şedinţa de lucru ordinară, din 15
decembrie 2015, Consiliul Local al
comunei Miroslava a dezbătut şi apro-
bat următoarele normative locale:

• Hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a terenului  în
suprafaţă de 580 m.p., număr cadastral
79309, situat în intravilan sat Horpaz,
comuna Miroslava, pentru folosință agri-
colă;

• Hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat
în T 64, P1/2 (2946/11/1/2), 2/2
(2946/11/2/2), NC 2476/2, P1/3
(2946/11/1/3), NC 2476/3, având suprafa-
ţa de 998 mp, intravilan Valea Adîncă,

comuna Miroslava, beneficiar-PEGESCU
CLIM DIANA ANDREEA;

• Hotărâre privind aprobarea
reorganizării în anul școlar 2015-2016 a
rețelei şcolare din învățământul preunive-
sitar de stat, de pe raza Unitatii
Administrativ Teritoriale Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat
în T 66, P1A, 2DR, NC 80167, P (1/3-
2 / 6 ) / 2 ( 2 9 7 3 / 1 / 4 / 3 - 2 9 7 3 / 1 / 5 / 6 ) ,
NC1914/6/2, având suprafaţa de 3.808
mp, intravilan Valea Adâncă, str.
Principală nr.47A, comuna Miroslava,
beneficiari-IONESCU GICU SORIN şi
FLORIŢA; 

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
T9, P 1V, NC 72918, P 1V, NC 62667,
având suprafaţa de 20.724 mp, intravilan
extins al satului Uricani, conform PUG
extins  al comunei Miroslava, beneficiar-
ASOCIAŢIA ELIYTIS 2014 –Iaşi; 

• Hotărâre privind avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
T63, P (1-1-1-1-1)/2(2878/2/16/1-
2878/2/16/5), NC (1737-1738-1739-1740-
1741)/2, 1A, NC 1816/1/3, 1A, NC
1816/1/2, având suprafaţa de 2.217 mp,
extravilan comuna Miroslava, beneficiar -
NIŢĂ CONSTANTIN CRISTIAN;

• Hotărâre privind modificarea şi com-
pletarea HCL Miroslava nr.160/
29.10.2015, în sensul înscrierii corecte a
numărului contractului de finanţare
nerambursabilă;

• Hotărâre privind aprobarea valorii de
investiţie a proiectului, pentru obiectivul
de investiţii „MODERNIZARE

DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRI -
COLĂ ÎN COMUNA MIROSLAVA,
JUDEȚUL IAȘI”; 

• Hotărâre privind aprobarea documen-
taţiei tehnico – economice, faza Studiu de
Fezabilitate (SF), pentru obiectivul de
investiţii „MODERNIZAREA ŞI DOTA-
REA CĂMINULUI CULTURAL DIN
SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA,
JUDEŢUL IAŞI”;

• Hotărâre privind implementarea pro-
iectului ”MODERNIZAREA ŞI DOTA-
REA CĂMINULUI CULTURAL DIN
SAT BALCIU, COMUNA MIROSLAVA,
JUDEŢUL IAŞI”;

• Hotărâre privind aprobarea
Programului anual al achiziţiilor publice al
Comunei Miroslava, pentru anul 2016;

• Hotărâre privind încetarea contractu-
lui de închiriere nr.300/18.01.2005, înche-
iat între Consiliul Local Miroslava și SC
Complex Hotelier Unirea SA, pentru
suprafața de 8 m.p., situată pe Drumul
Naţional nr.28, ruta Iaşi-Târgu Frumos,
cota 63/320 dreapta, T12, P547, zona
Metro, aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava;

• Hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri şi cheltuieli al comu-
nei Miroslava 2015;

• Hotărâre privind acordul pentru insti-
tuirea ipotecii imobiliare asupra construc-
ţiei ce urmează a fi edificată de către SC
TOP MASTER LTD SRL pe terenul ce
face obiectul contractului de concesiune
nr. 26217/08.10.2015 şi acordarea dreptu-
lui de superficie.

Date de la starea civilă

În perioada 21 noiembrie – 18 decembrie, la
Oficiul de Stare Civilă a Primăriei Miroslava
au fost înregistrate următoarele: 

Transcrieri (naşteri de copii din părinţi cu
domiciliul stabil în Miroslava)
• nBulgărescu Nicolas (4 august 2015,
Danemarca);
• Dobrea Luiza Elena (21 mai 2014, Italia).

Decese
• Stanciuc Viorel (60 ani, Miroslava);
• Secrieru Costel Nicanor (50 ani, Voroveşti);
• Gavriluţă Mihai Gabriel (30 ani, Horpaz);
• Costin Mihai (88 ani, Horpaz);
• Gherasim Alexandru (83 ani, Miroslava);
Primăria comunei Miroslava le transmite
condoleanţe familiilor îndurerate!

Sărbătorile sunt dulci cu MirroBello!
Cofetăria - patiseria MirroBello vă oferă
bunătăţi pentru toate gusturile şi buzu-
narele:
Buzunarul mai mare:
- cozonac cu nucă - 30 lei/kg;
- fursecuri asortate - 30 lei/kg;
- miniprajituri asortate la kg - 35 lei/kg;
- torturi diverse - 40 - 45 lei/kg;
- alte produse de sezon.
Buzunarul mai mic:
- cozonac economic (cu nuăa sau rahat)
- 15 lei/kg;
- chec - 15 lei/kg;
- fursecuri - 15 lei/kg;
- miniprajituri - 15 lei/kg;
- cornulete - 15 lei/kg;
Vă aşteptăm cu drag şi cu surprize!
Comenzi la telefon: 0745-60.50.86.

Piaţa satului
� Vând doi tauri. Miroslava, str. Olga Sturdza nr. 47. Telefon:
0743-548.176. (fam. Croitoru Petru)
�Vând vin roşu căpşunică şi tămâioasă românească. Preţ nego-
ciabil. Telefon: 0751-881.294
� Vând pui de o zi, de găină (2,7 lei/buc.) și curcă (12 lei/buc.).
Tel.: 0742-327.639. Pentru detalii suplimentare, contactați cabi-
netul veterinar Mirdavet, sat Balciu, comuna Miroslava, lângă
primăria veche.
� Vând găini ouătoare roșii, găini ouătoare albe, bine împăna-
te,  procent ouat 80%. Pui zburați de la 600 grame în sus,
porumbaci, roșii, alb de carne Roos 308. Rațe albe, rasa grea,
picheri (bibilici) zburate. Relații la tel. 0746-327.032. Miroslava
- Balciu. Se asigură transport!
� Vând vacă - 6 ani gestantă. Relaţii la tel. 0768-096.802 -
Capră Mihaela (Valea Ursului)

Mică publicitate
Utilaje Agricole
� Persoană fizică, vând moară cu ciocănele, acţionată de trac-
tor sau de motor electric. Telefon: 0743-964.174; 0748-124.206.
� Persoană fizică, vând batozar acţionat de tractor sau elec-
tric. Telefon: 0743-964.174; 0748-124.206.

Construcţii
� Vând tuburi pentru cămine apă, fose, drenuri de 1 m. Execut
fântâni cu tuburi largi de diametrul 60 înălţime 80, cu îmbinare
tuburi de 80 înălţime 80. Transport gratuit! Relaţii la tel. 0740-
37.66.87.

Servicii
� GRATUIT - consultanţă pentru înfiinţare de asociaţii de pro-
prietari (blocuri sau zone rezidenţiale). Asigurăm gratuit toată
documentaţia pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, inclu-
siv depunerea documentelor la Judecătoria Iaşi, dacă se face
contract de administrare pe o perioadă de minim 6 luni. Servicii
diverse pentru asociaţii de proprietari şi cartiere rezidenţiale:
administrare, cenzorat, servicii curăţenie, grădinărit. Garantăm
corectitudine şi respectarea legislaţiei în vigoare. Telefon:
0748.393.510.
� Însămânţări artificiale la bovine şi suine. Sunaţi la tel.:
0740-073.620. (dl. Alexa Gică)

Servicii medicale
� Kinetoterapeut autorizat efectuez kinetoterapie, fizioterapie
(curenţi şi ultrasunet) şi masaj la domiciliu. Telefon 0745-
952.667.

Matrimoniale
� Domn, 41 de ani, divorţat; şaten, ochi albaştri, 1.80, 75 kg.,
serios şi liniştit, doresc să cunosc d-nă/d-ră serioasă pentru prie-
tenie de lungă durată/căsătorie. Telefon: 0749-568.796, e-mail:
daniel.grigore74@gmail.com
� Riveran al comunei Miroslava, 54 ani, 1.70, 78 kg, caut
doamnă, văduvă, riverană comuna Miroslava, de vârstă apropia-
tă, pentru o relaţie serioasă (căsătorie). Telefon: 0742-911.904.

Imobiliare
� Vând teren 10.000 mp în Proselnici, tarla Văratici, lângă
Liliac. Telefon: 0721-891.658.
� Închiriez 3 (trei spaţii comerciale – 135 mp, 95 mp, 35 mp),
vizavi de Primărie, la nr. 64. Telefon: 0752-286.112.
� Vând teren şi casă în sat Găureni, comuna Miroslava. La
cerere, se poate parcela. Contact: Cocea Ruxandra. Telefon:
0741-227.130.
� Vând teren, 10.000 mp, în Proselnici, Tarla Văratici, lângă
Liliac. Telefon: 0721-891658.
� Vând teren, 5.160 mp (livadă nuci), ferma Liliac. Telefon:
0758-619.857. 
� Vând teren, 2000 mp, intravilan Ciurbești. Telefon: 0727-
140.776, Dodo Mihai.
� Vând teren în Valea Ursului, 3.000 mp, parcelat, aproape de
pădure, cale de acces, utilităţile zonei. Tel. 0755-517.680.
� Vând loc de casă, 400 mp, sat Uricani, la stradă, toate utilită-
ţile disponibile. Tel.: 0740 – 402.948.
� Case P+M, suprafață utilă aprox. 120 mp, suprafață teren 500
mp, cale de acces privată, toate utilitățile, intravilan Valea
Adâncă (zona Expomobila), acces asfaltat, zidărie cărămidă
Brikstone, polistiren 10 cm, tencuială decorativă, acoperiș Bilka,
termopan 5 camere tripan, cetrală termică, gresie, faianță, se
predă la cheie. Preț 85.000 euro. Detalii la tel.: 0747.955.075.
Pereș Adrian.
� Apartamente 1 cameră (31 mp preț 22.500 euro), 2 camere
(50 mp preț 37.000 euro) și 3 camere ( 48.000 euro). Blocul în
care se află apartamentele cu 1 și 2 camere are termen de finali-
zare 15.07.2015, iar apartamentele cu 3 camere au termen de
finalizare 15.11.2015. Apartamentele vor fi predate la cheie (CT,
G, F, P), poziționate într-o zonă liniștită, la 5 minute de aleea
Tudor Neculai. Detalii la tel.: 0747.955.075. Pereș Adrian.

Locuri de muncă
� Centrul de Afaceri „Colţ de Rai” SRL din str. Victoriei
nr.12 Botoşani, caută patru persoane din comuna Miroslava, ce
vor fi instruite la Botoşani foarte curând, pentru a ne reprezenta
afacerile noastre în comuna Miroslava şi care se vor ocupa cu: 
- Încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu con-
sumatorii casnici şi noncasnici pentru piaţa liberă de furnizare;
- Distribuţia facturilor de furnizare a energiei electrice;
- Întocmirea dosarelor pentru persoanele vătămate din urma
accidentelor rutiere şi a urmaşilor în caz de deces din accident,
cum ar fi: soţ, soţie, mamă, tată, bunici, copii, nepoţi, fraţi şi
surioare, cu condiţia să nu aibă vechime mai mare de trei ani de
la data producerii accidentului şi să fie produs într-o ţară euro-
peană şi, bineînţeles, victima să fie român;
- Mai avem şi alte afaceri de interes public, dar acestea sunt cele
mai urgente.
Pentru detalii, sunaţi la telefon: 0773-986.404 (Maxim
Gheorghe). 
� Tess Industrie angajează personal calificat/necalificat pen-
tru punctul de lucru Miroslava. Căutăm operator bandă/presta-
tor, ambalator. Informaţii şi aplicaţii la 0752-015.961, sau resur-
seumane@tessindustrie.ro. Puteţi depune CV dumneavoastră
direct la sediul firmei TESS Conex: str. Principală 68,
Miroslava, Iaşi, sau la departamentul de resurse umane: Aurel
Vlaicu, nr.77, Iaşi. Te aşteptăm în echipa noastră!
� Agenţia de recrutare Atena oferă locuri de muncă în străină-
tate pentru personal medical: îngrijitoare (salariu până la 3.500
euro), asistente medicale (salariu până la 6.000 euro), doctori
(salariu până la 15.000 euro). Cerinţe: limba germană sau engle-
ză la un nivel de bază, responsabilitate. Asigurăm cazare, masă,
transport gratis. Telefon: 0741-996.139, 0753-343.429. Locurile
vacante le găsiţi pe www.atena.sk. 

Normative ale Consiliului Local

Extensii unghii cu gel sau gel pe unghia natu-
rală, produse de înaltă calitate la preţuri foarte
accesibile (inclus model, pietre, sclipici sau pictură
manuală)! Mă deplasez și la domiciliul clientei.
Programări, la telefon: 0742-22.51.31. Vă aștept
să vă înfrumusețaţi unghiuţele! 

Nou în Miroslava! Editor: Florin Antohi

Tipografie:

Adevarul Holding SA

Contact: 0748-013.063

Email:
redactia.mesagerul@gmail.com



• Valoarea totală a
proiectului este de 5,
1 milioane lei

Veste bună pentru toţi
locuitorii comunei Miroslava!
Marţi, 15 decembrie, a avut
loc recepţia lucrărilor de
extindere a reţelei de apă în
satele Miroslava Vale,
Găureni, Uricani, Valea
Ursului, Corneşti, Proselnici
şi Dancaş. La recepţie au
fost prezenţi reprezentanţi ai
Primăriei Miroslava, ai ISC,
E.on Moldova, ai finanţato-
rului POS Mediu, DJADP şi
Apa Vital. 

„Asta înseamnă că se va
asigura accesul la serviciul

de alimentare cu apă pentru
toate satele din componenţa
comunei Miroslava. Mai
sunt câteva străzi care nu au
fost cuprinse în proiectul
POS Mediu, dar pentru aces-
tea Primăria Miroslava a
întocmit proiecte pe care le
va executa în cursul anului
viitor. Primăria Miroslava
intenţionează să realizeze
extinderi ale reţelei de apă pe
toate străzile care aparţin
domeniului public”, a decla-
rat ing. Violeta Iftimie,
inspector în cadrul comparti-
mentului de investiţii al
Primăriei Miroslava. 

Odată făcută recepţia
lucrării, sistemul de alimen-
tare cu apă va fi trecut în

domeniul public al Primăriei
Miroslava urmând a fi predat
mai apoi, spre exploatare,
către SC Apa Vital SA.
Lungimea totală a reţelei
realizate este de 334.630 m
iar valoarea totală a proiectu-
lui este de 5.107.909 lei, fon-
durile fiind asigurate prin
POS Mediu. „E o sumă într-
adevăr mare, din care practic
s-a asigurat alimentarea cu
apă în 7 sate, fără a fi afectat
bugetul local, ceea ce e mare
lucru! Din banii economisiţi
astfel Primăria Miroslava
poate derula alte proiecte, la
fel de importante pentru
comunitate”, a concluzionat
ing. Violeta Iftimie.

Apă în toate localităţile din
componenţa comunei Miroslava!

3Social

Fără petarde şi pocnitori, de sărbători!
Poliţia Locală Miroslava atenţionează cetăţenii că în conformitate cu pevederile
art. 3, din Legea 61/1991, utilizarea de petarde, artificii şi pocnitori este strict
interzisă şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. “Chiar dacă săr-
bătorile Crăciunului predispun oamenii la asemenea activităţi, legea este foarte
clară, acestea fiind strict interzise. Rog, de asemenea, cetăţenii comunei
Miroslava să o lase uşurel cu băutura pentru a nu avea parte de incidente
neplăcute. În rest, le urez tuturor sarbători fericite şi un călduros «la mulţi
ani!»”, a declarat Bogdan Milea, şeful Poliţiei Locale Miroslava. (P.C.)

Mesagerul

Best Company for All „Veşnica Odihnă” 
Executăm servicii complete de înmormântare (sicrie, catering, con-

strucţii funerare, cavouri etc.) la preţuri convenabile.
Ne găsiţi la adresa str. Valea Adâncă nr. 9, tel. 0745-532.458 sau

0742-556.130

Persoanele fizice şi juridice care îşi
vor plăti obligaţiile fiscale principale
(până la data de 31 martie 2016), inclu-
siv amenzi existente la data de
30.09.2015 vor putea beneficia de anu-
lări de la plata penalităţilor de întârzie-
re, de 73,3%. Această facilitate fiscală
face obiectul Ordonanţei de Guvern nr.
44/2015 şi este în vigoare. „Pentru a
beneficia de prevederile acestui nor-
mativ, persoanele interesate trebuie să
se adreseze Biroului de Impozite şi
Taxe al Primăriei Miroslava şi să com-
pleteze nişte cereri tip”, a declarat
Ionuţ Rusu, inspector de specialitate.

Anulări de penalităţi la plata
impozitelor şi amenzilor

Pentru Compartimentul de Proiecte al
Primăriei Miroslava, anul 2015 a fost unul foar-
te bun, cu realizări notabile în toate domeniile
de activitate, în special cele care au vizat moder-
nizarea infrastructurii. Să le trecem în revistă: 

Proiecte finalizate până în 2015

• Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi
în situaţii de risc (8-15 ani), la Corneşti;

• Centrală Fotovoltaică. Producerea energiei
electrice din conversia  energiei solare în ener-
gie electrică;

• Centrul de informare Turistică în Comuna
Miroslava;

• Promovarea produselor turistice naturale şi
antropice din comuna  Miroslava;

• Construire sală de sport în sat Miroslava;

Proiect Integrat 

* Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în
comuna Miroslava;

* Alimentare cu apă potabilă în Comuna
Miroslava;

* Modernizare prin asfaltare DC 39, L =
1km;

* Reabilitare clădire existentă pentru înfiinţa-
rea unui Centru de Zi pentru copii;

* Dotare cămin cultural în comuna
Miroslava;

* Controlul integrat al poluării cu nutrienţi,
platformă ecologică;

* Modernizare drum comunal DC 28 în
comuna Miroslava (L= 4,825 km);

* Extindere sistem de alimentare cu apă în
localitatea Ciurbeşti (L= 8,05 km şi staţie de
pompare);

* Extindere reţea alimentare cu apă şi canali-
zare în Balciu (L= 1.65 km);

* Reconstrucţie ecologică prin împădurirea
perimetrelor de ameliorare  Bârca, Cruceru,
Horpaz, Uricani, Voroveşti – Recea, aparţinând
Comunei Miroslava (62,57 ha, din 86,95 ha);

* Extindere reţele electrice şi reţea de ilumi-
nat public în Proselnici (L = 1,44 km);

* Extindere reţele electrice de iluminat public

în Voroveşti (L= 1,402 km);
* Extindere sistem de alimentare cu apă pota-

bilă în localităţile Valea  Adâncă şi Horpaz (L=
13,833 km);

* Extindere sistem de alimentare cu apă în
localităţile Voroveşti şi  Brătuleni (L = 10,753
km);

Proiecte în  derulare anul  2015

• Modernizare prin asfaltare drumuri de inte-
res local în comuna  Miroslava (L= 8 km);

• Modernizare drumuri străzi şi drumuri loca-
le în toate satele din comuna Miroslava;

• Extindere reţea canalizare în localitatea
Miroslava;

• Extindere reţele electrice în comuna
Miroslava;

Proiecte ce urmează a fi  implementate în
anul 2016 

• Extindere infrastructură de apă uzată în
localităţile Găureni, Uricani, Brătuleni,
Voroveşti, Valea Ursului şi Ciurbeşti (Măsura
7.2);

• Modernizare drumuri de interes local în
comuna Miroslava (Măsura 7.2); 

• Modernizare şi reabilitare corpuri de clădi-
re “Şcoala Mică“ şi “Şcoala Mare” din cadrul
Grupului Şcolar Agricol “Mihail
Kogălniceanu”, sat Miroslava (Măsura 7.2);

• Reabilitare şi extindere Cămin Cultural, sat
Balciu, (Măsura 7.6);

• Parc industrial în comuna Miroslava;
• Restaurarea şi consolidarea Palatului

Sturdza în localitatea Miroslava;
• Optimizare şi soluţii de eficienţă energetică

SIP în comuna Miroslava;
• Extindere sistem de alimentare cu apă pota-

bilă în comuna Miroslava;
• Program de îmbunătăţire a eficienţei ener-

getice în comuna Miroslava;
• Modernizare drumuri de acces agricol în

comuna Miroslava (Măsura 4.3);
• Modernizare drumuri de exploataţie agrico-

lă în comuna Miroslava (Măsura 125).

Proiecte finalizate, proiecte în
lucru, proiecte de viitor

Pentru o mai bună comunicare cu publicul, Primăria comunei Miroslava a înfi-
inţat un serviciu de apel unic în caz de urgenţe, la care cetăţenii pot suna şi obţi-
ne o soluţie rapidă în funcţie de problema cu care se confruntă. Serviciul este
funcţional între orele 07.30-16.00. În afara acestui program solicitanţii pot suna la
Poliţia Locală Miroslava la tel. 0751.251.513

Acest serviciu este asigurat de un angajat în cadrul Registraturii, care preia
apelul şi sesizează comparti mentul de profil în vederea soluţionării problemei
sesizate. Spre exemplu, dacă este un caz de violenţă domestică, este sesizată
Poliţia Locală iar dacă este un caz de incendiu sunt trimişi pompierii şamd. Notele
telefonice sunt consemnate într-un registru special de evidenţă. 

Pentru urgenţe, sunaţi la 0232-295.680/27!
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După Valea Adâncă şi
Miroslava, Horpaz este a
treia localitate ca mărime
din componenţa comunei
Miroslava. Fiind foarte
aproape de DJ 248 Iaşi -
Vaslui, precum şi de centura
ocolitoare a Iaşului, satul
Horpaz a devenit o destina-
ţie favorită pentru ieşenii
doritori să scape de praful şi
zgomotul oraşului, de unde
şi dezvoltarea demografică
firească a acestuia, mult
peste media normală. 

Consecvent programului
de întâlniri directe cu cetă-
ţenii, pe care şi l-a propus
pentru a se consulta cu ace-
ştia înainte de a face proiec-
ţia de buget a Primăriei
Miroslava pe anul 2016, pri-
marul Dan Niţă a fixat
această şedinţă pe 25
noiembrie, la şcoala din
Horpaz. La întâlnire a fost
prezent consilierii locali
Nicolae Popescu şi
Gheorghe Vicol. Lumea a
venit în număr destul de
mare, semn că există preo-
cupare civică în rândul
populaţiei, iar probleme
ridicate au fost dintre cele
mai variate. Să le enume-
răm:

„Trotuar ar trebui să fie
peste tot!”

Pe toată porţiunea de
drum care face legătura cu
şoseaua de centură locuito-
rii din Horpaz îşi mai doresc
amenajarea unui pietonal
sau a unor trotuare în paralel
cu interzicerea accesului
maşinilor grele în localitate.
„După cum ştiţi, în zona
satului Horpaz încă se mai
construieşte. Oamenii care
îşi fac o casă trebuie să-şi
aducă materialele de con-
strucţie pe undeva, până la
terenul propriu. Pe unde să
le aducă, dacă nu pe drum?
Înţeleg că sunt nemulţumiri
din partea vecinilor, dar tre-
buie să-i înţelegem şi pe cei
care îşi construiesc locuinţa.
Când se va termina de con-
struit, va dispărea de la sine
şi această problemă.
Oricum, nu putem opri con-
strucţiile! Cât priveşte tro-

tuarele, din punctul meu de
vedere acestea ar trebui să
fie peste tot, nu doar în
Horpaz”, a specificat prima-
rul Niţă. 

Printre drumurile din
Horpaz care ar necesita
reparaţii imediate se numără
şi strada Iazului, în care ar fi
apărut o groapă.
„Cunoaştem situaţia de
acolo iar groapa de care vor-
biţi se datorează unei alune-
cări de teren. Acolo va tre-
bui consolidat versantul iar
lucrările de consolidare ver-
sanţi sunt extrem de scum-
pe. Vom cuprinde în bugetul
de anul viitor şi această con-
solidare. Până atunci vom
restricţiona traficul greu în
acea zonă”, a declarat pri-
marul Niţă.

„Dacă oamenii nu retrag
gardurile, nu putem
aduce utilităţi”

În ce priveşte calitatea
drumurilor şi programul de
asfaltare a acestora lucrurile
nu sunt simple. Primăria
Miroslava poate interveni
numai pe drumuri care sunt
trecute în domeniul public,
nu şi pe servituţi sau căi de
acces private. „Legea nu ne
permite să cheltuim bani
publici pe proprietatea altu-
ia. Este adevărat, au fost
solicitări din partea unor
cetăţeni ca să le trecem dru-
murile private în domeniul
public, dar pentru aceasta ar
trebui respectate mai întâi
nişte condiţii, anume: dru-
murile principale trebuie să
aibă o lăţime de 11 m, cele

secundare de 8 m iar funda-
curile 5 m. Mergeţi şi verifi-
caţi acele drumuri şi veţi
vedea că lăţimea prevăzută
de lege nu este respectată”,
a mai spus primarul Dan
Niţă. 

Problema căilor de acces
înguste mai are o cauză:
dezvoltatorii imobiliari nu
au respectat normele impu-
se de lege în ce priveşte lăţi-
mea drumurilor. „Comparaţi
drumurile vechi cu cele noi.
Veţi vedea că drumurile
vechi au dimensiunea
corectă, pe când cele noi nu.
Mergeţi la Curcudel şi
măsuraţi. Îmi veţi da drepta-
te că tot ce s-a făcut drum
nou e mai rău decât unul
vechi”, a mai spus primarul
Niţă. 

Sunt multe locuri în
Horpaz unde proprietarii au
montat garduri la limita pro-
prietăţii, „furând” din lăţi-
mea drumului iar acest
lucru face imposibilă
modernizarea ulterioară a
acestuia, cu trotuare, şanţuri
de dren şi spaţiu pentru
racordarea la reţele de utili-
tăţi publice. „Dacă acei
oameni nu-şi retrag garduri-
le, nu putem aduce utilităţi
acolo, nici să le preluăm în
administrare şi nici să le
modernizăm şi nici să adu-
cem acolo iluminat public”,
a precizat primarul Dan
Niţă.

Canalizarea va rezolva
problema foselor septice

În continuare există cetă-
ţeni certaţi cu bunul simţ,
care deţin fose septice pe
care le golesc pe furiş în
şanţul de dren. Fireşte,
mirosul iscat produce un
disconfort maxim printre
vecini. Aceştia au reclamat
în numeroase rânduri amen-
darea persoanelor vinovate.
„Personal, eu nu sunt un
adept al amenzilor şi încă
mai cred în bunul simţ al
oamenilor. Totuşi, cei care
vor fi prinşi de garda de
mediu că fac aşa ceva sunt
pasibili de nişte amenzi atât
de mari încât nu ştiu cum le

vor plăti! Amenzile de
mediu sunt de la 50 de
milioane în sus”, a atenţio-
nat primarul Dan Niţă. 

Potrivit proiectelor de
dezvoltare ale comunei
Miroslava, satul Horpaz ar
trebui să fie conectat la o
reţea de canalizare până cel
târziu în anul 2018 iar acest
fapt va rezolva de la sine şi
problema foselor ecologice
care nu-şi vor mai avea ros-
tul. „Racordarea la reţeaua
de canal va fi obligatorie,
aşa că toate fosele vor dis-
părea”, a mai spus primarul
Dan Niţă.

Ajutoarele pentru 
încălzire pe timp de iarnă

Din punctul de vedere al
mai multor cetăţeni, dosare-
le care se întocmesc pentru
a beneficia de subvenţii la
încălzire pe perioada sezo-
nului rece sunt mult prea
stufoase şi necesită mai
multe drumuri din partea
solicitantului atât la ANAF
cât şi la Primărie. „Din
păcate, nu putem face nimic
în această privinţă.
Documentaţia a fost stabili-
tă prin lege iar sfatul meu
este să verificaţi hârtiile cu
mare atenţie pentru că, dacă
greşiţi, există riscul de a fi
buni de plată mai târziu,
plus penalităţi!”, a atenţio-
nat primarul Niţă.

Iluminat public

La solicitarea unor cetă-
ţeni de a extinde reţeaua de
iluminat public în sat, prima-
rul Dan Niţă a dat asigurări
că acest lucru se va face cât
de repede, existând un pro-
gram în acest sens la nivelul
întregii comune. „Aşteptăm
aprobare de la ANRE ca să
putem folosi energia electri-
că produsă la centrala foto-
voltaică de la Ciurbeşti apoi
vom extinde reţeaua de ilu-
minat public. Vom schimba
nu doar lămpile clasice, care
consumau mult, cu lămpi pe
LED-uri, dar vom pune şi
stâlpi noi”, a dat asigurări
primarul Niţă.

Orar precis al gunoierilor

Una dintre nemulţumirile
cetăţenilor din Horpaz este
aceea că nu ştiu cu precizie
ora când vin gunoierii să
ridice pubelele. „De multe
ori i-am văzut pe angajaţii
de la salubritate că stau la
Titi Radu aproape toată
ziua, la băut, iar la noi vin să
adune gunoiul noaptea târ-
ziu. Mie nu-mi convine să-
mi bată-n poartă după ora
nouă seara. Nu am nimic
personal cu ei, dar aş vrea să
aibă un anume orar pe care
să-l respecte să ştiu şi eu
cum îmi împart timpul. De
ce să mă ţină în şah până
noaptea târziu?”, a reclamat
un cetăţean din Horpaz.
Sesizarea urmează a fi
transmisă operatorului de
salubritate.

Oglindă în strada
Principală

În strada Principală din
Horpaz există o curbă unde
vizibilitatea e foarte redusă
şi există risc de accidente.
De asemenea, cineva a cerut
să fie pusă piatră pe strada
Holdelor. Un alt locuitor din
Horpaz a vrut să ştie când se
va pune piatră şi pe strada
Părului şi încă un cetăţean a
întrebat când se va asfalta
strada Iazului. „Curba pe
care ne-aţi semnalat-o e
într-adevăr una periculoasă.
Pentru a preveni evenimen-
te nedorite vom monta
acolo o oglindă. În ce pri-
veşte situaţia drumurilor şi
modernizarea acestora,
intenţia noastră e aceea de a
le asfalta pe toate. Mai vor-
biţi şi dumneavoastră cu
vecinii să-şi retragă garduri-
le, altfel lucrurile vor stag-
na”, a mai spus primarul
Dan Niţă. 

Radiaţii GSM fără 
acceptul vecinilor

O altă problemă semna-
lată o constituie un stâlp

GSM Orange. „Când au
cumpărat terenul acolo ca să
pună acel stâlp, cei de la
Orange nu ne-au întrebat
dacă suntem de acord sau nu
iar acum suntem nevoiţi să
stăm sub radiaţiile lor.
Acolo sunt mai multe case
şi niciunul dintre noi nu a
fost întrebat”, a reclamat o
persoană nemulţumită. 

Primăria Miroslava nu
are deocamdată un răspuns
la această problemă. Există
însă o autoritate în dome-
niul telecomunicaţiilor,
aflată sub incidenţa unei
legi speciale de unde se pot
obţine mai multe informaţii.

Locuri de casă la Corneşti

Un alt cetăţean a întrebat
dacă Primăria Miroslava
scoate la concesiune locuri
de casă în Horpaz, aşa cum
a mai scos la concesionare
şi în alte localităţi. „În
Horpaz nu avem locuri de
casă. Cine doreşte poate
concesiona un loc de casă
pe platoul de la Corneşti.
Nici acum nu am epuizat
locurile de acolo, deşi am
făcut până acum 3 licitaţii”,
a răspuns primarul Dan
Niţă. 

Fotbal se poate face şi la
Miroslava sau Uricani

O altă nemulţumire a
locuitorilor din Horpaz este
aceea că fostul teren de fot-
bal a fost desfiinţat.
„Cunoaştem problema, dar
acolo nu avem ce face. Pe
terenul respectiv există o
hotărâre a instanţei prin care
a fost pus în posesie domnul
Jelescu. Hotărârile judecă-
toreşti se execută, nu se dis-
cută! Cine doreşte să facă
sport poate să meargă la sala
de sport din Miroslava sau
la baza sportivă din Uricani.
Toţi locuitorii comunei
Miroslava, deci şi cei din
Horpaz, au acces gratuit la
ele”, a declarat primarul
Dan Niţă.

Fosele golite în şanţ irită mult
cetăţenii din Horpaz
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După cum am anunţat şi
la întâlnirile precedente,
şirul de consultări directe cu
cetăţenii a fost gândit de pri-
marul Dan Niţă în ideea de
a-şi face o idee clară asupra
a ce-şi doresc aceştia, înain-
te de a trece la elaborarea
bugetului comunei
Miroslava pe 2016. Fiind
vorba de două sate, practic
lipite unul de altul, întâlnirea
cu cetăţenii localităţilor
Balciu şi Miroslava a fost
una comună şi s-a desfăşurat
în seara zilei de luni, 8
decembrie, în Sala de
Consiliu de la Primărie.

În sală au fost prezenţi
oameni şi oameni, fiecare
căutând o soluţie la proble-
ma lui. La multe dintre ele,
Primăria are rezolvarea, la
altele nu. Să vedem aşadar
despre ce a fost vorba...

Iluminatul public nu va
mai fi o problemă 

Satul Miroslava, asemeni
altora din imediata vecinăta-
te a Iaşului, s-a dezvoltat
demografic rapid. Au înce-
put să apară blocuri şi tot
felul de locuinţe înşiruite.
Odată cu blocurile noi au
apărut şi complicaţiile omni-
prezente legate de lăţimea
drumurilor, garduri plasate
în drum, maşini parcate aiu-
rea. Spre deosebire însă de
alte localităţi precum Valea
Adâncă, aceste situaţii sunt
mult mai rare. Au apărut
însă solicitări tot mai dese
de extindere a reţelei de ilu-
minat public. „După cum v-
am informat şi cu alte ocazii,
la Brătuleni am derulat un
proiect pilot în care am folo-
sit lămpi de iluminat pe
LED-uri. Am constatat că
deşi am dublat numărul de
lămpi, am înregistrat o eco-
nomie de 60% la plata factu-
rii faţă de iluminatul pe
lămpi clasice. Asta ne-a
motivat să gândim un sistem
de iluminat public la nivelul
întregii comune cu lămpi pe
LED-uri”, a spus primarul
Dan Niţă. 

De altfel, comuna
Miroslava este beneficiara
unei investiţii importante cu
bani europeni – Centrala
fotovoltaică de la Ciurbeşti,
care va produce energie
electrică suficientă pentru a
asigura iluminat public nu
doar pentru Miroslava.
„Avem la dispoziţie 1 MW
de consumat pentru utilităţi
publice, mult peste ce ne tre-
buie nouă, aşa că vom intra
pe bursă pentru a vinde
excedentul de energie”, a
mai spus primarul Dan Niţă.
Problema sursei de energie
fiind rezolvată, mai rămâne

de achiziţionat progresiv
stâlpii şi lămpile necesare. 

Transportul public de
călători – o bătaie de joc!

Mulţi dintre rezidenţii
localităţilor Balciu şi
Miroslava lucrează în Iaşi.
Nu toţi au maşină personală,
de unde şi nemulţumirea
multora dintre ei în ce pri-
veşte transportul public de
călători. Sunt persoane care
lucrează în trei schimburi,
dar sunt încurcaţi de orarul
operatorului judeţean de
transport a cărui ultimă
cursă, de la 21:30 e mult mai
devreme decât ar trebui. „E
tare ciudat să vezi că la
Mogoşeşti ultima cursă
pleacă spre Iaşi la 22:30 iar
aici, la Miroslava, care e la
doi paşi de Iaşi, pleacă la
21:30! Vrem să ştim, de ce
se întâmplă asta? Apoi mai
vrem să ştim de ce nu se res-
pectă numărul maxim de
călători şi condiţiile de con-
fort din microbuze?”, a
întrebat un localnic.
„Traseele pe acele microbu-
ze au fost acordate prin lici-
taţie, în 2012. De ce au fixat
acel orar şi cum l-au accep-
tat cei de la judeţ nu am de
unde şti. Aşa a fost legea,
care a favorizat mai mult
transportatorii, nu cetăţenii.
Cunoscând situaţia am vor-
bit la judeţ şi şi-au intensifi-
cat şi ei controalele. După
cum ştiţi, noi am încercat să
o rezolvăm înfiinţând pro-
priul nostru transport local
de călători. Nu ni s-a apro-

bat, pentru că ar fi însemnat
să intrăm cu maşinile noas-
tre şi pe teritoriul Iaşului. Ca
să facem transport local nu
avem voie să părăsim terito-
riul comunei Miroslava”, a
răspuns primarul Dan Niţă. 

Pe de altă parte, edilul
comunei Miroslava a venit
şi cu o veste bună: „Din
informaţiile pe care le am,
într-un timp relativ scurt, tot
ce înseamnă transport public
de călători va fi regândit la
nivel metropolitan şi atunci
probabil că se va ajusta şi
orarul curselor”.

Asfaltări de drumuri,
canalizări, gaze

Având în vedere că mulţi
dintre participanţii la întâlni-
rea cu primarul au solicitat
detalii privind programul de
modernizare a drumurilor
din comună, acesta a venit
cu următoarele precizări: 

• „Vom face trotuare pe
toate străzile din concesiuni
şi pe Col. Constantin Langa.
Dar înainte de a face trotua-
re pe Langa va trebui să
obţinem o aprobare de la
Drumuri Judeţene, pentru că
pe acolo trece DJ 248A”;

• „Pe strada Fermei vom
face sens unic, pentru că
cetăţenii de acolo nu vor să-
şi retragă gardurile. Pe acolo
nu pot trece două maşini,
una pe lângă alta. Dacă
locuitorii din strada Fermei
ar respecta condiţia de a lăsa
liberi 5,5 m de la axul dru-
mului, altfel ar sta lucruri-
le”;

• „Strada Pădurii nu e
domeniu public. Tot ce
înseamnă teren în zona blo-
curilor se află în custodia
lichidatorului fostului IAS.
Cu ei ne luptăm noi acolo.
Am încercat să negociem o
compensaţie pentru terenul
respectiv, dar ne-au cerut
60.000 euro. Cât voi fi eu
primar niciodată n-o să le
dau banii ăştia! Suma e prea
mare. Acum analizăm
varianta exproprierii sau a
unui schimb de terenuri”;

• „Nu am asfaltat strada
Viei pentru că acolo nu s-au
terminat lucrările de canali-
zare, începute recent. Între
timp, s-a stricat vremea şi nu
am mai putut face nimic.
Dacă reuşim să terminăm
canalizarea, vom asfalta tot
ce e la est de concesiuni”;

• „Vom vorbi cu cei de la
Drumuri Judeţene să facem
mai multe treceri de pietoni
pe strada Col. Constantin
Langa şi să montăm nişte
limitatoare de viteză. La blo-
curi vom pune bariere”;

• „Între Brătuleni şi
Uricani, sub linia de înaltă
tensiune s-au putea amenaja
nişte piste de biciclete şi
chiar motociclete”.

Extinderea reţelei de gaz
e dictată de piaţă

Printre nemulţumirile
locuitorilor din Miroslava şi
Balciu este şi aceea că ope-
ratorul local de distribuţia a
gazului metan – GAZMIR –
ar percepe tarife foarte mari
pentru racordarea la reţeaua
lor. „Extinderea reţelei de
gaz nu s-a făcut pe toate uli-
ţele iar mie, care stau mai în
margine, pentru a mă racor-
da la 90 de metri distanţă
mi-au cerut 60 milioane lei
vechi. Ce aş putea face să ies
mai ieftin?”, a întrebat un
cetăţean din Miroslava.
„Operatorii de gaz metan şi
de energie electrică se supun
unor reglementări ale
ANRE. Odată cu vinderea
distribuţiei către operatori
privaţi, statul român a
renunţat la finanţarea inves-

tiţiilor în domeniu şi a lăsat
totul la dispoziţia pieţei. Cu
alte cuvinte, dacă operatorul
consideră că investiţia nu e
rentabilă nu o face. La nive-
lul comunei Miroslava,
Gazmir are circa 800 de
abonaţi şi nu ştiu dacă şi-au
scos investiţia. Vom discuta
şi noi cu ei, dar preţurile
pentru extinderea reţelei de
gaz nu ţin de competenţa
noastră”, a precizat primarul
Dan Niţă. 

Se caută soluţii pentru
anveloparea blocurilor
din centru

O problemă tot mai acută
pentru cei care locuiesc în
ele o constituie blocurile
vechi din centrul comunei.
Acoperişul acestora s-a
deterioriat şi în majoritatea
apartamentelor plouă în
casă. Refacerea acoperişuri-
lor la aceste blocuri precum
şi anveloparea lor costă nişte
bani pe care locatarii, majo-
ritatea oameni cu posibilităţi
materiale reduse, nu şi le pot
permite. Ce e de făcut? „Aşa
cum am mai spus-o,
Primăria comunei Miroslava
nu poate interveni să facă
reparaţii pe o proprietate pri-
vată. Oamenii care stau
acolo sunt proprietari. Da,
ştim că situaţia e dificilă şi
ne-am gândit la diverse
soluţii. La un moment dat a
existat o solicitare din partea
cuiva de mansardare a res-
pectivelor blocuri, dar nu s-a
mai finalizat. Mai apoi am
negociat cu cel care a câşti-
gat licitaţia pentru amenaja-
rea urbanistică de pe terenul

liber din dreptul Primăriei
iar acesta s-a angajat să
repare şi să izoleze termic şi
blocurile vechi. Între timp, a
apărut şi un proiect euro-
pean care ar finanţa anvelo-
parea la aceste blocuri. Vom
vedea ce e de făcut şi în
această privinţă”, a declarat
primarul Dan Niţă.

Reţea electrică 
subdimensionată

Ritmul accelerat de dez-
voltare urbană a localităţilor
Balciu şi Miroslava a făcut
ca reţeaua de distribuţie a
energiei electrice să nu mai
facă faţă la numărul semnifi-
cativ mărit de clienţi. Acest
lucru se resimte în penele de
curent, tot mai dese, motiv
de disconfort foarte mare
pentru locuitori. „De câte ori
vine un vânt mai puternic,
stau cu frica în sân că rămân
fără curent ore în şir. De
multe ori mi s-au ars tot
felul de aparate electrocasni-
ce şi mi s-a stricat mâncarea
în frigider”, s-a plâns un
locuitor din Miroslava. „În
cazul de faţă, fiind cererea
foarte mare, cei de la E.on ar
trebui să facă nişte investiţii
şi să-şi recalibreze instalaţii-
le, pentru că sunt justificate.
Iarăşi, am să vă spun că
Primăria nu poate interveni
în politica de investiţii a
unei firme private. Singurul
lucru pe care-l puteţi face e
să sunaţi la E.on să vină să
vă repare avaria şi să vă
deconteze pagubele”, a
recomandat primarul Dan
Niţă.

Comuna creşte, furnizorii de
utilităţi nu mai ţin pasul!



6 Valea Adâncă Veche Mesagerul

De departe, localitatea cu
cea mai mare rată de creşte-
re demografică din compo-
nenţa comunei Miroslava
este Valea Adâncă. Mai
mult oraş decât sat, Valea
Adâncă e o localitate în care
au apărut blocuri de locuin-
ţe şi de aici şi probleme spe-
cifice legate de circulaţie,
acces la utilităţi publice,
locuri de parcare şi multe
altele. Întâlnirea primarului
Dan Niţă cu cetăţenii din
Valea Adâncă Veche a avut
loc în seara de 25 noiem-
brie, după cea cu locuitorii
din Horpaz, într-o sală de
clasă de la şcoala veche. La
întâlnire a fost prezent şi
consilierul local Alexandru
Vieru. 

Se cer grătare peste
rigola din strada
Principală

Rigola de scurgere plu-
vială de pe strada Principală
este de departe un motiv de
nemulţumire permanentă
pentru toţi locuitorii din
Valea Adâncă Veche, în spe-
cial a celora din aval. Când
plouă, şanţul se umple şi dă
pe dinafară, dar la asta mai
contribuie şi unii rezidenţi
care îşi aruncă gunoaiele în
şanţ. De asemenea, sunt
multe maşini parcate pe
această stradă, încurcând
traficul. „Rigola a fost adân-
cită foarte mult şi din cauza
asta a fost îngustat drumul.
Dacă rigola betonată era
gândită de la bun început să
fie prevăzută deasupra cu
un grătar, mai multe proble-
me s-ar fi rezolvat în acelaşi
timp. Pe porţiunea cu grătar
puteau oamenii să o folo-
sească pe post de trotuar şi
chiar să-şi parcheze o maşi-
nă”, a remarcat consilierul
Vieru. Recepţia lucrării în

zona respectivă nefiind încă
făcută, problema ridicată
rămâne în atenţia autorităţii
locale. 

Şosea la… înălţime

Pe strada Imaşului, însă,
în urma lucrărilor de asfal-
tare, unii riverani s-au trezit
în situaţia de a nu mai putea
ieşi din curte cu maşina.
Problema e într-adevăr,
enervantă, dar asfaltarea
unui drum prespune respec-
tarea unor parametri tehnici
care au dus în cele din urmă
şi la supraînălţarea dumului
iniţial. Cum ce e în ograda
fiecăruia nu mai ţine de pri-
mărie, rezolvarea căii de
acces din curte spre drumul
public pică în sarcina rezi-
dentului. În ce priveşte stra-
da Imaşului, un cetăţean a
întrebat pe unde vor trece
conductele de canalizare.
„Pe marginea pârâului”, a
răspuns primarul Niţă.

Canalizare dificilă în
Valea Adâncă Veche

Extinderea reţelei de
canalizare în Valea Adâncă
Veche este o altă preocupare
majoră a locuitorilor de aici.
Forma de relief din zonă
însă complică lucrurile.
Oricum, proiectul de extin-
dere a reţelei de canalizare
în Valea Adâncă Veche este
cuprins în proiectul de zonă
metropolitană. „Asta
înseamnă că banii pentru
extinderea reţelei de canal
de acolo vor veni prin Apa
Vital. În celelalte zone vom
face noi proiectele. De alt-
fel, există o impunere de la
Uniunea Europeană care ne
obligă ca până în 2018 să
rezolvăm canalizarea peste
tot. La Valea Adâncă Veche
lucrările de extindere a

canalizării vor începe în
2016”, a declarat primarul
Dan Niţă.

Epave auto, venetici…

Nu se ştie cum şi de pe
unde, în Valea Adâncă
Veche s-ar fi oploşit nişte
boschetari, fără forme lega-
le. Iritaţi de prezenţa lor în
zonă, locuitorii din vecină-
tate au întrebat ce se poate
face cu ei. La fel, ar exista
nişte hârburi de maşini
abandonate care încurcă cir-
culaţia şi ar putea pune în
pericol sănătatea copiilor
care se joacă pe acolo, mai
ales că acele epave sunt pla-
sate în locuri cu vizibilitatea
foarte proastă. „Voi transmi-
te această sesizare poliţiei
locale şi în funcţie de ce
vom afla în teren vom dis-
pune şi măsurile legale”, a
declarat primarul Dan Niţă. 

Centrala fotovoltaică s-a
făcut pe bani europeni

„La câţi bani s-au chel-
tuit cu centrala fotovoltaică
de la Ciurbeşti, nu era mai
bine să se rezolve problema
canalizării la noi?” – a între-
bat un alt cetăţean. „Nu are
legătură una cu alta.
Centrala fotovoltaică s-a
făcut prin fonduri europene.
Noi am contribuit cu doar
2% din sumă, deci aproape
nesemnificativ. Important
însă e că din energia produ-
să acolo vom susţine ilumi-
natul public în toată comu-
na!”, a explicat primarul
Dan Niţă. 

Pentru că au existat sesi-
zări din partea unor cetăţeni
privind unii stâlpi de ilumi-
nat public, cu becuri arse,
primarul le-a reamintit aces-
tora că în ziarul Mesagerul
este prezentat, la loc vizibil,
numărul de telefon la care
pot apela inclusiv în situaţii
de acest gen. „Noi nu avem
de unde şti când se arde sau
nu un bec, dar dacă cineva
dă telefon, noi trimitem un
operator să înlocuiască
becul ars”, a mai precizat
primarul Niţă. 

Fiecare cu gunoiul lui în
ograda lui!

Discuţii foarte aprinse au
avut loc pe marginea proiec-
tului de asfaltare a străzilor
Pepinierei, Viei şi Florilor, o
locuitoare din zonă fiind
profund nemulţumită că
dezvoltatorul din zonă nu
doar că a distrus căile de
acces, dar a făcut şi multă
mizerie. „Eu nu înţeleg cum
vine asta, să îngrădească

perimetrul construit, cu blo-
curile lui, dar să ducă guno-
iul afară? Am încercat să
vorbesc cu el, dar nu răs-
punde la telefon. Corect ar
fi să-şi ţină gunoiul la el în
curte, aşa cum facem cu
toţii”, a declarat o femeie
revoltată. Nemulţumiri ar fi
mai multe şi ar mai viza
şanţurile create în drum de
numeroasele racordări la
reţeaua de gaz sau apă, de
noroiul iscat în urma ploilor
de la pământul scos din şan-
ţuri etc. „Strada Pepinierei
se află de mai multă vreme
pe lista noastră de priorităţi.
Am amânat asfaltarea ei
pentru că a trebuit să aştep-
tăm să se termine lucrările
de extindere a reţelei de apă
şi canal în zonă. Când vom
termina de asfaltat străzile
de aici – şi acest lucru se va
face repede – problemele
astea vor dispărea de la sine.
Odată asfaltată strada,
nimeni nu va mai avea per-
misiunea să spargă nimic,
nicăieri! În ce priveşte dez-
voltatorul imobiliar de care
vorbiţi, vom încerca şi noi

să luăm legătura cu el pen-
tru a-i semnala reclamaţiile
dumneavoastră”, a declarat
primarul Dan Niţă.

Gardurile din drum pun
în pericol circulaţia din
strada Mavrocordat

Un pericol potenţial îl
constituie strada Constantin
Mavrocordat. Sunt porţiuni
pe această stradă în care tre-
cătorii sunt pur şi simplu
nevoiţi să se lipească de gar-
duri, pentru a nu fi acciden-
taţi de maşinile care circulă
pe acolo, cei mai expuşi
fiind copiii. „Problema gar-
durilor lipite de drum este
una generală. Dacă ar res-
pecta legea, să lase minim
5,5 m de la axul drumului,
nu ar mai fi probleme. Ar
crea astfel loc şi pentru uti-
lităţi, chiar şi pentru trotua-
re. Dar aşa e mentalitatea
unora şi nu ai ce le face. Eu
unul nu înţeleg ce fel de
agricultură poţi să faci pe un
metru teren!”, a remarcat
primarul Dan Niţă.  

Nu vor mai fi probleme la
deszăpezire

În anii precedenţi, desză-
pezirea căilor de acces din
Valea Adâncă Veche a creat
mari dureri de cap atât auto-
rităţilor care nu mai pridi-
deau să răspundă la solici-
tări, cât şi locuitorilor aduşi
în situaţia de a întârzia la
locul de muncă. Începând
cu această iarnă, lucrurile
vor sta altfel. Primăria
Miroslava a încheiat un
contract de prestări servicii
cu o firmă de deszăpeziri.
„Firma respectivă are utilaje
speciale pentru aşa ceva şi
nu va mai trebui să improvi-
zăm. Conform contractului,
prioritate la deszăpezire vor
avea căile de acces princi-
pale, cele pe care circulă
mijloace de transport public
de călători, drumurile spre
şcoli. Străzile secundare le
vom curăţa noi”, a declarat
primarul Dan Niţă. 

Valea Adâncă Veche - drumuri
înguste, nervi pe măsură
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Aşa cum aminteam şi la
întâlnirile anterioare dintre
conducerea primăriei
Miroslava cu cetăţenii, loca-
litatea Valea Adâncă este
aproape un oraş. De unde şi
necesitatea unei infrastruc-
turi care să deservească
această zonă urbană. Chiar
dacă se află în imediata
vecinătate a Iaşului, locali-
tatea Valea Adâncă a moşte-
nit o infrastructură aproape
inexistentă, pentru dezvolta-
rea căreia Primăria
Miroslava accesează tot
felul de programe de finan-
ţare ca să o pună la punct. În
urmă cu 20 de ani, în Valea
Adâncă nouă era mai mult
câmp şi deal. Acum pe aici
sunt case lângă case, au apă-
rut şi blocuri iar printre
toate aceste construcţii
aglomerate drumurile.
Fiecare rezident a lăsat loc
pentru drum după cum l-a
tăiat capul, de unde a rezul-
tat şi o dezvoltare haotică a
căilor de acces, multe dintre
ele subdimensionate ca lăţi-
me. Acesta a fost subiectul
principal de discuţie la
întâlnirea primarului Dan
Niţă, cu locuitorii de aici, de
pe 9 decembrie. Gazda
întâlnirii a fost prof. Victor
Budeanu, care a pus la dis-
poziţie sala unde îşi desfă-
şoară activitatea Fundaţia
Generaţia a Treia şi a
Pensionarilor.

Exproprierile nu sunt o
soluţie la Valea Adâncă
nouă

„Deocamdată, vă spun
drept, nu am găsit o soluţie
la problema retragerii gar-
durilor. Singura modalitate
legală ar fi exproprierea, dar
şi această expropriere pre-
supune acordarea unor des-
păgubiri către proprietari.
La cât ar trebui să expro-
priem în Valea Adâncă
Nouă ca să avem căi de
acces pe dimensiunile

impuse de lege, suma rezul-
tată ar fi atât de mare încât
nu ne permitem. Imaginaţi-
vă că la Miroslava cineva
ne-a cerut 60.000 euro pen-
tru o porţiune de drum!”, a
explicat primarul Dan Niţă.
Cheia problemei rămâne în
continuare tot la oameni
care dacă vor să trăiască
civilizat vor face concesii. 

Primăria Miroslava nu
ridică maşini parcate
nelegal

Circulaţia pe aceste dru-
muri înguste este dificilă şi
pe măsură ce apar autovehi-
cule parcate în drum situaţia
se complică şi mai mult. În
acest sens, locuitorii din
Valea Adâncă Nouă au soli-
citat o intervenţie mai fermă
a poliţiei locale şi rutiere.
„Tot ce putem face noi în
această situaţie e să limităm
viteza pe anumite porţiuni
de drum şi să dăm amenzi
acolo unde maşinile sunt
parcate neregulamentar. Să
zicem că-l amendăm pe
unul o dată, de două ori. Dar
după ce l-ai amendat de mai
multe ori şi lasă maşina tot
acolo, ce poţi să-i faci? Ar
trebui să punem la punct un
sistem de ridicare a maşini-
lor, dar tot conştiinţa pose-
sorilor de autoturisme şi
bunul simţ al şoferilor ar
trebui să primeze”, a obser-
vat primarul Dan Niţă.

Sensurile unice - soluţie
de avarie

Pentru unii vecini mai
încăpăţânaţi sunt porţiuni de
drum pe care blocajele sunt
inevitabile. „Din cauza a
două-trei persoane care
încurcă cu gardul în drum,
pe strada Costea Vodă sunt
locuri unde dacă trece o bas-
culantă nu mai ai pe unde să
te strecori. Ar trebui făcut
ceva”, a reclamat un cetă-
ţean. Soluţia de avarie pro-

pusă de Primăria Miroslava
o constituie sensurile unice
şi deja a început să aplice
această strategie. Pe strada
Ezăreni, spre exemplu, va fi
sens unic. 

Canalizare pe 
program de dezvoltare
metropolitană

Extinderea reţelei de
canalizare este o preocupare
de interes maxim pentru
locuitorii din zonă, care vor
să ştie în cât timp va fi gata.
„Programul de extindere a
reţelei de canalizare este în
lucru şi face obiectul unui
proiect metropolitan de dez-
voltare urbană. S-a făcut
deja o staţie de pompare la
Capitol iar acest program va
fi dezvoltat prin Apa Vital. 

Azil de bătrâni la
Ciurbeşti

O precupare pentru
locuitorii din Valea Adâncă
Nouă o constituie persoane-
le de vârsta a treia. A înce-
put să crească numărul
familiilor din localitate care
au plecat la muncă în stră-
inătate, dar şi-au lăsat bătrâ-
nii acasă. Există în Valea
Adâncă o locaţie în care se
pot aduna pentru a socializa
– la Fundaţia Generaţia a
Treia şi a Pensionarilor –
dar unii dintre aceşti bătrâni
necesită o atenţie mai spe-
cială, specifică activităţilor
unui azil de bătrâni. „Am
mai avut discuţii pe această
temă şi în Consiliul Local.
Soluţia la care ne-am gândit
ar fi să construim un astfel
de local, de la zero. Ne-am
şi gândit deja la un amplasa-
ment în zona Ciurbeşti, pe
malul lacului. Suntem în
proces de mai mult timp cu
Teba Industries pentru un
amplasament în care a func-
ţionat cândva o bază de
agrement şi am câştigat la
Curtea de Apel. Acea bază
de agrement nu mai există,
ea fiind distrusă după revo-
luţie. Locul se pretează
foarte bine pentru acest gen
de investiţie”, a remarcat
primarul Dan Niţă. 

Fundaţia Omenia are
probleme cu vecinii

Înfiinţată pentru a veni în
ajutorul copiilor orfani,
Fundaţia Omenia din Valea
Adâncă Nouă pare să fie în
acelaşi timp sursă de stres
pentru vecini. „Nu sunt
reclamagiu de meserie, dar
efectiv m-am săturat să mă
iau zilnic de ei că dau foc la
gunoiul menajer. Le-am

spus de mai multe ori că nu
suport fumul şi mirosul, dar
am vorbit degeaba. Am
făcut plângeri în acest sens
şi la Poliţia Locală”, a recla-
mat un locuitor prezent la
întâlnire. „La fel ca orice
rezident din comună,
Fundaţia Omenia trebuie să
încheie un contract pentru
preluarea gunoiului menajer
cu operatorul de salubritate
SC Dermat Cons SRL.
Pentru arderea gunoiului
menajer riscă amenzi foarte
mari pe linie de mediu. Vom
lua legătura şi noi cu ei să
vedem ce să întâmplă
acolo”, a răspuns primarul
Dan Niţă

GPS nu vede adresele din
Valea Adâncă Nouă

Dată fiind structurarea
localităţii Valea Adâncă şi
încurcătura de străzi şi căi
de acces care nu au fost
înregistrate pe sistemul
GPS, locuitorii din Valea
Adânc Veche cer o definire
a zonelor din sat pe cartiere
şi o mai bună precizare a
nomenclatorului stradal.
„Dacă chemăm un taxi sau
salvarea, de multe ori nu
nimeresc adresa. Am păţit-o
de mai multe ori”, a remar-
cat un cetăţean. Cum
înscrierea datelor pe GPS
nu mai ţine de competenţa
Primăriei Miroslava e greu
e anticipat cum se va rezol-
va această problemă. 

Printre problemele discu-
tate de primar cu cetăţenii
din Valea Adâncă nouă s-au
regăsit şi cele legate de ilu-
minatul stradal, canalizări şi
asfaltări, specifice tuturor
localităţilor din componenţa
comunei Miroslava, după
cum urmează:

• „Pe strada Principală e

greu de făcut canalizare,
pentru că nimeni nu vrea să-
şi retragă gardul”;

• „Pentru iluminat public
nu putem interveni decât pe
drumurile aflate în dome-
niul public. Pe servituţi,
care sunt proprietatea oame-
nilor, nu avem voie să
investim. Ca să le preluăm
în administrarea noastră
aceste drumuri trebuie să
aibă dimensiunile prevăzute
de lege”;

• „Asfaltăm strada
Florilor şi căutăm soluţii să
facem legătura între strada
Ezăreni, strada Iazului şi
strada Livezilor”;

• „Nici nouă nu ne plac
blocurile înşiruite, dar dacă
aceste construcţii au obţinut
autorizaţie de la ISC Iaşi,
care a venit şi a verificat la
faţa locului, înseamnă că
sunt făcute pe lege. Dacă
Inspectoratul de Stat în
Construcţii spune că o clă-
dire e în regulă nu putem
spune noi, de la Primărie, că
e altfel”;

• „Nu are sens să facem o
grădiniţă în Valea Adâncă
Nouă. Este deja una în

Valea Adâncă Veche, care
nu e utilizată la întreaga
capacitate şi sunt foarte
bune condiţiile de acolo.
Nici la Iaşi nu are toată
lumea grădiniţa lângă bloc.
La fel, cine are nevoie,
poate merge cu copilul la
grădiniţa existentă şi va fi
foarte mulţumit”;

• Toţi locuitorii comunei
trebuie să încheie contracte
de salubritate, inclusiv cei
care beneficiază de scutiri.
Pentru aceştia plăteşte con-
travaloarea serviciului de
salubritate Primăria”;

• „Sunt destui tineri în
Valea Adâncă, şi nu doar
aici, care ar putea fi consi-
lieri locali. Nimeni nu-i
împiedică să se implice în
viaţa politică. Eu îi încura-
jez să facă acest lucru, pen-
tru că este nevoie de ei”;

• „Aş vrea ca lumea să
înţeleagă că primarul unei
comune nu este Dumnezeu.
Chiar dacă aşteptările sunt
mari, tot ce face un primar
trebuie să fie strict după
lege, altfel tot legea îl trage
la răspundere, inclusiv
penală”.

Drumuri multe şi… mărunte,
în Valea Adâncă Nouă 
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• Ce trebuie făcut
pentru a fi mai mult
decât un absolvent
bine informat?

Şcoala Gimnazială
„Col. Constantin Langa”,
din Miroslava, este parte-
ner activ într-unul dintre
cele mai frumoase proiec-
te educaţionale la nivel
internaţional. Intitulat,
„Viaţa la pozitiv”, proiec-
tul constă în susţinerea şi
promovarea unor modele
de excelenţă în educaţie şi
exemple de bună practică
în toate domeniile de inte-
res social. Pe scurt, vor-
bim de o viaţă trăită fru-
mos, pe baza unor princi-
pii şi valori sănătoase care
ar trebui să motiveze ele-

vii de astăzi, viitorii adulţi
de mâine. 

La şcoala din Miroslava
proiectul a fost lansat luni,
14 decembrie, într-un
cadru lucrativ, într-o sală
de clară, în prezenţa con-
ducerii acestei unităţi de
învăţământ. Prezentarea
de debut a fost susţinută
de prof. Vlăduţ Daniela şi
prof. Diana Deliu.
„Scopul educaţiei nu este
doar de a scoate pe bandă
rulantă absolvenţi bine
informaţi, ci nişte persoa-
ne capabile să se descurce
onorabil în toate provocă-
rile pe care viaţa le va
scoate în cale”, a declarat
Vlăduţ Daniela, profesor
coordonator. 

Proiectul derulat de
Şcoala Gimnazială „Col.

Constantin Langa” din
Miroslava este unul de
durată şi va cuprinde com-
petiţii tematice, dezbateri
tematice („Pune preţ pe
carte”, „Vitrine pozitive”,
„Cadre Pozitive”) şi întâl-
niri cu personalităţi mar-
cante al societăţii româ-
neşti. 

În proiect, mai sunt
cooptaţi următorii elevi:
Buchilă Bianca (liderul
elevilor), Radu Alexandra
Maria, Ungureanu Ga -
briel, Gotanjan Amina
Nemerenco, Ceobanu
Lidia, Banu Bianca,
Molocea Mihai, Vizitiu
Bianca, Rusu Marian
Alexandru şi Zalomir Ema
Gabriela.

Viaţa la pozitiv

Talentul artistic al copii-
lor de la Grădiniţa cu pro-
gram normal Miroslava s-a
făcut remarcat şi la
Festivalul datinilor şi obice-
iurilor de iarnă „Iarna pe
uliţă”, acţiune culturală de
anvergură regională, care s-
a desfăşurat sâmbătă, 5
decembrie, pe scena de la
complexul comercial Iulius
Mall din Iaşi. Copiii din
Miroslava – grupa mijlocie
şi grupa mare, coordonate
de educatoarele Văcaru
Monica, Mariana Ioanichie
şi Mariana Grăjdeanu – au
prezentat un „dans al măşti-
lor”, foarte bine primit de
publicul spectator. 

Aşa că micuţii purtători
de măşti din Miroslava au
fost invitaţi să performeze şi
la Festivalul Naţional
„Datinile României”, etapa
„Datini şi Obiceiuri de
Crăciun şi Anul Nou”, care
a avut loc, pe 12 decembrie,
pe scena Casei de Cultură
din Paşcani.

Dansul Măştilor

Elevii de clasa a VIII-a
ai Şcolii Gimnaziale
„Col. Constantin Langa”
din Miroslava au partici-
pat la un cerc de istorie
recentă a României,
acţiune promovată printr-
un program POS DRU de
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi. Perioada
vizată a fost cea dintre
anii 1944 – 2007 şi a fost
împărţită pe patru capito-
le:

- Anii 1944 – 1947 –
Spre regimul monolit;

- Anii 1948 – 1965 –
Republica Populară
Română;

- Anii 1965 – 1989 –
Epoca Nicolae
Ceauşescu;

- Anii 1985 – 2007 –

Noi orizonturi.
„Spre plăcuta noastră

surpriză, copiii s-au ară-
tat foarte interesaţi, fapt
care ne îndreptăţeşte să
ne gândim dacă nu ar fi
mai oportun să transfor-
măm acest cerc într-un
curs opţional pentru anul

viitor”, a declarat prof.
Iosub Beatrice, directoa-
rea şcolii.

Cursul de istorie
recentă a României îi are
ca autori pe profesorii:
Constantin Hlihor, Elvira
Rotundu şi Mihai Manea.

„Istoria recentă a României“,
opţional pentru anul viitor?

În perioada 16 – 20
noiembrie, la nivel naţio-
nal a avut loc o campanie
umanitară, intitulată
„săptămâna legumelor şi
fructelor donate”. 

Acţiunea a constat în
adunarea în şcoli de legu-
me, fructe, dar şi produse
alimentare de larg con-
sum, pentru ca acestea să

fie donate copiilor prove-
niţi din familii aflate în
dificultate sau pur şi sim-
plu unor oameni săraci,
lipsiţi de ajutor. Acţiunea
de la Şcoala Gimnazială
„Col. Constantin Langa”
din Miroslava a fost coor-
donată de doamna Ana
Grădinaru (profesoară de
religie). „S-au adunat

circa 100 kg de legume şi
fructe de la elevii din
Miroslava, precum şi ali-
mente de bază, zahăr şi
ulei. Putem spune că
acţiunea a fost una de
succes”, a opinat prof.
Beatrice Iosub, directoa-
rea şcolii. De aceste pro-
duse au beneficiat 30 de
elevi din şcoală.

Săptămâna legumelor şi fructelor donate
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• Premii pentru elevi şi cadre
didactice de la Liceul Agricol
Miroslava

Gala Excelenţei este cel mai
important eveniment educaţional al
anului organizat de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Iaşi. Festivitatea
de premiere a elevilor cu rezultate
de excepţie la olimpiadele şi con-
cursurile naţionale sau internaţio-
nale precum şi a profesorilor îndru-
mători a avut loc în zilele de 24
noiembrie 2015, la Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai
Eminescu” şi 25 noiembrie 2015,
la Colegiul Naţional „C.
Negruzzi”.

Anul acesta, pe lângă profesori
şi elevi ai şcolilor de prestigiu din

Iaşi, au urcat pe podium 4 profesori
şi 2 elevi de la liceul agricol din
Miroslava. Este vorba de profesorii
Felicia Mihăilă, Maria Terezia
Banciu, Oana Simionovici,
Constantin Timu şi elevii Claudiu
Haras, respectiv Alin Iordache.
Profesorii şi elevii au primit diplo-
me de excelenţă, dar şi premii în
bani, cărţi şi CD-uri educaţionale.
„Ne bucurăm foarte mult de aceas-
tă recunoaştere la nivel judeţean a
învăţământului desfăşurat în cadrul
şcolii noastre. În acelaşi timp,
aceste premii ne obligă la o muncă
şi mai susţinută în continuare” a
declarat prof. Constantin Timu,
director adjunct al Liceului Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava. 

Sâmbătă, 21 noiembrie 2015, Clubul Atletic Român şi
Clubul Altius Roman, au organizat la Vulpăşeşti Iaşi,
“Cupa Brumărel” la orientare sportivă. Au fost trei tra-
see:  

- traseu mic, pentru începători (pentru cei care doresc
să descopere tainele orientării);

- traseu mediu, pentru cei care au descoperit deja
orientarea şi sunt avansaţi; 

- traseu pentru profesionişti – elita, aici au participat
campioni naţionali şi nu numai!

Printre concurenti au fost remarcaţi şi „ȘOIMII
LMK”, sportivi de la Liceul Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, alături de alţi sportivi din
ţară, dar şi de la Chişinău şi Bălţi (Republica Moldova).

„ȘOIMII LMK” fiind reprezentaţi de două cadre
didactice şi trei elevi, participând pe traseu mediu, au
reuşit să se clasifice printre primii participanţi la acest
concurs. 

Premierea s-a făcut pe categorii de vârstă iar sportivii
de la Miroslava s-au întors cu următoarele rezultate:

- Oniţă Aron Ioan (cadru didactic) – premiul special,
demonstrând încă o dată că acest sport nu are limite de
vârstă!;

- Săculţanu Ion (cadru didactic), locul I;

- Luca Gabriel (elev), locul II;
- Croitoru Alexandru (elev), locul III.
Acest sport cere participantului o condiţie fizică bună,

dar şi o minte ageră. 
Activităţile de la Clubul „Șoimii LMK” sunt coordo-

nate de prof. Timu Constantin (director adjunct al
liceului), prof. Oniță Aron Ioan şi dr. Săculțanu Ion.

Orientare turistică - un sport pentru toate vârstele

În cadrul Liceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava activea-
ză, mai nou, un Club sportiv de arte
marţiale, stil Taekwon-do, intitulat
„Neemia”. Scopul Clubului este să
promoveze acest sport printre tinerii
din comuna Miroslava şi împrejurimi.
Odată cu însuşirea acestei discipline,
sportivii învaţă ce înseamnă caracter,
respect, valori morale, lucruri benefice
pentru viitorul lor. După două luni de
antrenamente, a sosit ziua în care spor-
tivii au fost testati la prima centura 10
Cup. Examinarea a inclus atât partea
teoretică – spirituală, cât şi o testare
fizică. Oaspeţii de onoare care au exa-
minat elevii au fost Radu Filat (centu-
ra IV Dan, Campion Mondial, Asiatic
şi Campion al României) împreună cu
Filip Petrachi (centura II Dan, vice-
campion la Europene şi locul 1 la
Cupa Campionilor Mondiali de

Kickboxing din Bucureşti).
„Mulţumim domnului Timu

Constantin şi tuturor cadrelor didacti-
ce de la liceu pentru această frumoasă
colaborare. Felicitări tuturor sportivi-
lor (Leonte Samir Alexandru, Popa
Andreea, Craiu Simona, Craiu
Roxana, Burcă Ion, Sârbu Mihail,
Vieriu Alin, Roman Marian) care au
depus tot efortul pentru acest examen

şi pe care l-au susţinut cu procentaj
maxim. Pe toţi cei interesaţi să practi-
ce acest sport îi aşteptăm în semestrul
al doilea, la antrenamente, în incinta
Liceului din Miroslava. Cu ocazia
acestor frumoase sărbători de iarnă,
Clubul de Taekwon-do «Neemia» din
Iaşi vă urează «La Mulţi Ani!»”, a
declarat antrenorul clubului, Lilian
Gavriliţă.

Taekwon-do
la Miroslava!

• Prestigios premiu pentru elevii liceului
agricol, la o competiţie naţională pe teme de
“agribusiness”

Elevii Liceului Tehnologic Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava au obţinut un prestigios
premiu III în cadrul competiţiei Innovation Camp –
Agribusiness Challange, organizat de Junior
Achievement în colaborare cu Romanian – American
Foundation. Evenimentul a avut loc în urmă cu două
săptămâni iar unitatea de învăţământ din Miroslava a
fost reprezentată de: Croitoru Dumitriţa, Arăriţei
Adriana,  Burcă Ion, Cocea Adnana, Rotari Antonina,
Haras Iulian, Iordache Alin, Mălăncuş Radu, Odăgeru
Bogdan şi Moldovanu Eugenia, însoţiţi de cadrele
didactice Casiana Petrescu şi Cristina Albu. Concursul
s-a desfăşurat în cadrul proiectului “Liceele agricole -
HUB-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici şi
mijlocii”, la Liceul Tehnologic “Cezar Nicolau” din
Brăneşti, judeţul Ilfov. La competiţie au participat
peste 90 de elevi din 8 licee agricole din ţară. 

În cadrul competiției elevii au învăţat cum poţi să
devii antreprenor și au reuşit cu succes să pună în
aplicare cunoștințele de la clasă, concretizate în idei
de afaceri pentru valorificarea potențialului agricol al
comunității, în care au predominat  inovația și
fezabilitatea. Organizați în echipe au soluționat un stu-
diu de caz din domeniul agribusiness-ului, sub
îndrumarea reprezentanților comunității locale de afa-
ceri. 

Felicităm pe această cale toţi elevii şi profesorii
implicaţi în implementarea programelor de antrepre-
noriat!

Cum să pornim 
o microfermă?

Gala excelenţei în educaţie
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În comuna Miroslava
sunt două biserici care
prăznuiesc hramul
Sfântului Nicolae:
biserica din Brătuleni şi
cea din Valea Adâncă.

Cum era de aşteptat, încă de
la primele ore ale dimineţii,
ambele biserici au fost arhipli-
ne de enoriaşi, adunaţi de la
fiecare parohie în parte, atât
pentru a participa la slujbă, cât
şi pentru a-şi pomeni morţii. 

La Brătuleni, slujba a fost
oficiată de părintele paroh
Victor Moşescu iar la Valea

Adâncă de părintele Liviu
Ghilan. După cuvenita predică
de la sfârşitul slujbei de prăz-
nuire, au urmat agapele fră-
ţeşti, la care oamenii locului s-
au dedulcit cu bunătăţi speci-

fice sezonului şi perioadei de
post dinaintea Crăciunului iar
peşte a fost din belşug. Cei
mai fericiţi de Moş Nicolae au
fost copiii, care au primit fruc-
te şi dulciuri!

Hram de Sfântul Nicolae, la
Brătuleni şi Valea Adâncă

• Selecţia s-a făcut cu prilejul
unui mic spectacol dedicat
Sfântului Andrei

Chiar dacă nu a fost hramul
parohiei pe care o păstoreşte,
părintele Adeodatus Ungureanu de
la biserica Sfinţii Români din
Miroslava (II) a organizat, pe 30
noiembrie, un mic program artistic
închinat Sfântului Andrei, primul
chemat, şi întemeietor al creştinis-

mului la români. Acţiunea s-a
bucurat nu doar de prezenţa eno-
riaşilor din parohie, ci şi de cea a
elevilor de la Şcoala Gimnazială
„Col. Constantin Langa” – copiii
de la clasa pregătitoare (înv. Sandu
Marinela), cl. a IV-a A (prof. Bran
Dorina), a VI-a B (prof. Iosub
Beatrice), a VIII-a A (prof. Roşu
Adriana). 

Copiii au interpretat o mică sce-
netă de teatru iar baza au fost inter-
pretările corale. Acţiunea dedicată

Sfântului Andrei a avut şi un
obiectiv mai puţin vizibil: anume,
la spectacol a fost prezentă şi pro-
fesoara Doroşincă, în căutare de
tinere talente pe care să le coopte-
ze în corul de copii al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei.

Corul de copii de la Miroslava a
fost condus de prof. Ana Racu iar
repertoriul a cuprins nu doar colin-
de de Crăciun, ci şi cântece patrio-
tice dedicate Zilei Naţionale a
României, sărbătorită a doua zi.

Corul de copii al Mitropoliei a
căutat voci talentate în Miroslava

Sâmbătă, 12
decembrie, a fost o zi
blândă, ca de toamnă.
Încă de la primele ore
ale dimineţii, enoriaşii
parohiei din Voroveşti
au fost prezenţi în
număr foarte mare la
bisericuţa de lemn,
pentru a asista la ofi-
cierea slujbei dedicate
Sfântului Spiridon,
mare făcător de
minuni. 

De altfel, oamenii se
aşteptau la ceva deosebit
mai ales că cu o seară înain-
te, la săvârşirea Litiei Mari,
părintele paroh Ionel Daniel
Graur a fost asistat de 8
preoţi!

La slujba de sâmbătă,
părintele Graur a fost ajutat
de părintele Ioan Răzvan
Scurtu, preot al Paraclisului
Spitalului „Elena Doamna”
din Iaşi. Într-adevăr, slujba
a fost una deosebită iar
lumea prezentă la oficiere a
cântat cot la cot cu preoţii,
după care a urmărit cu evla-
vie o lungă cuvântare, cu
învăţăminte tematice, susţi-
nută de părintele invitat
Ioan Răzvan Scurtu.

Momentul liturgic a fost
urmat, cum se cuvine la ase-
menea evenimente, de o
agapă frățească, la prăznica-
rul din imediata vecinătate.
Au fost pomeniți morții
trecuți în pomelnice, s-au
mâncat preparate de post și
s-a băut vin, producție pro-
prie de-a oamenilor din sat.
La rândul său, părintele

paroh Daniel Ionel Graur a
mulțumit sătenilor pentru
prezența la acest eveniment
deosebit. 

Mica bisericuţă de lemn

din Voroveşti prăznuieşte
două hramuri: Sfântul
Gheorghe, purtător de
biruinţă şi Sfântul Spiridon,
mare făcător de minuni. 

Hram în parohia
Voroveşti

Pentru a se diminua riscul
de incendiu în lăcaşurile de
cult în perioada Sărbătorilor de
iarnă şi a se reduce consecinţe-
le negative ce se pot răsfrânge
asupra persoanelor în cazul
producerii unui eventual incen-
diu pe timpul manifestărilor
religioase cu public numeros,
recomandăm slujitorilor biseri-
cii şi credincioşilor să asigure
respectarea următoarele măsuri
principale:

• aducerea la cunoştinţa
publicului, pe timpul desfăşu-
rării manifestărilor religioase,
de către slujitorii bisericii, a
regulilor ce trebuie respectate
în biserică, în scopul prevenirii
incendiilor, mai cu seamă pri-
vind utilizarea lumânărilor,
modul de comportare pe tim-
pul izbucnirii unui incendiu în
lăcaşul de cult, pentru păstra-
rea calmului, evitarea produce-
rii de accidente nedorite şi a
instalării panicii pe durata eva-
cuării construcţiei incendiate,
cât şi privind asigurarea stinge-
rii urgente a incendiului, cu
forţele şi mijloacele existente;

• pentru evitarea supraaglo-
merării bisericii cu credincioşi
se recomandă ca aceste mani-
festări religioase să se organi-
zeze în aer liber, iar atunci
când totuşi ele se desfăşoară în
interior, se va evita permiterea
unui număr de credincioşi
peste capacitatea construcţiei
şi se vor menţine obligatoriu,
pe toată durata slujbei, uşile de
acces şi evacuare în poziţie
deschisă;

• se va urmări, prin modul
de parcare a autoturismelor şi
autocarelor, în imediata veci-
nătate a lăcaşurilor de cult, să
nu se blocheze ori îngusteze
gabaritele căilor de acces pen-
tru intervenţie necesare pentru
autospecialele pompierilor, în

cazul producerii unui eventual
incendiu;

• supravegherea, de către
persoane instruite, a sobelor şi
a celorlalte mijloace de încălzi-
re cu flacără din biserici, pe
toată durata funcţionării şi
oprirea acestora, obligatoriu,
înainte de începerea slujbelor
religioase cu public numeros;

• amenajarea unor locuri
speciale, în exteriorul lăcaşuri-
lor de cult, pentru depunerea
lumânărilor aprinse, aflate la
distanţă de siguranţă faţă de
construcţii, dotate cu tăvi
metalice umplute cu nisip,
supravegherea acestora în per-
manenţă şi stingerea lor, în
mod obligatoriu, la terminarea
slujbelor religioase;

• evacuarea din interiorul
lăcaşurilor de cult, pe durata
desfăşurării slujbelor religioa-
se cu public numeros, a covoa-
relor, mochetelor, băncilor şi
scaunelor nefixate de pardo-
seală;

• evitarea depozitării, în
poduri, subsoluri, balcoane ori
pe căile de evacuare din inte-
riorul bisericilor, de materiale
combustibile, mobilier, coroa-
ne;

• asigurarea unei minime
dotări cu mijloace tehnice des-
tinate stingerii incendiilor, pre-
cum rezerve de apă şi posibili-
tăţi de utilizare a apei şi stingă-
toare de incendiu;

• în situaţia izbucnirii unui
incendiu, se va asigura opera-
tiv evacuarea persoanelor din
construcţie, a valorilor adăpos-
tite, concomitent cu desfăşura-
rea primei intervenţii cu mij-
loacele tehnice din dotare şi cu
anunţarea, de îndată, a pompie-
rilor, la numărul unic de apel
de urgenţă 112.

Măsuri de prevenire 
a incendiilor în
lăcaşurile de cult
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Când cocoșul vestește miezul nopții, spre
Ajun, gospodinele se scoală ca să moaie turtele.
Clitul de turte se scoboară de la locul de unde
fusese pus ca să se usuce și să fie ferit de ochii și
mâinile copiilor, se iau câte 3 - 4 turte, se rup în
două ori în patru bucăți și se moaie într-o apă
călduță în care s-a topit zahar și apoi se așează
pe fundul unei farfurii. Peste acest strat de turte
se presară zahăr pisat, amestecat cu miez de
nucă, asemenea pisat, sau numai jolfă, julfă, jofă
sau juflă de sămânță de cânepă.

Unele gospodine îndulcesc apa cu miere.
Pe la târg sau chiar și prin sate, fruntașii adaugă
și apă de flori, migdale și alte „bunătăți” frumos
mirositoare.

Peste acest strat se pune un alt rând de turte
muiate și iarăși julfa sau miezul de nucă. Astfel
se urmează până se umple blidul, peste care se
presară zahărul sau miezul de nucă; alteori, tur-
tele se ung cu miere, căci deasupra nu se pune
niciodată julfa.

Gospodinele cară, din pricina nevoii, nu au
turte, taie felii de pâine de târg și le îndulcesc în
apă cu zahăr, punându-le apoi pe farfurii în locul
turtelor, căci ajun fără turte sau „turte-rupte” n-
ar sta frumos pentru cinstea casei.

Când lucrul acesta este isprăvit, femeia
merge în „casa cea mare” sau în „casa de dinco-
lo”, odaia care este păstrată curată, - așează pe
masa de sub icoana cea mai frumoasă față de
masă pe care o are, iar pe mijlocul ei pune o
sticlă de vin roșu, prohir, iar la lipsă alb. La
dreapta sticlei, pune o farfurie cu turte iar în cea-
laltă parte o farfurie, jumătate cu bob făcălit sau
făcăluit, - sleit, după cum se spune prin
Muntenia, - cu ceapă prăjită pe deasupra, iar cea-
laltă jumătate este plina cu perje fierte. În cele
patru cornuri sau colțuri ale mesei se pune câte
un colac, iar în lipsă, câte un sfert de pâine. Între
colacii din dreapta se mai pune câte un fuior de
cânepă, bine periat, zicând unii că acesta este
barba lui Moș-Crăciun; adevărat, e un mic
plocon preotului; prin alte părți, „fuiorul popii”
se dă de obicei în ajunul Bobotezei.

Prin Neamț, gospodinele pregătesc, pentru
masa preotului, borș cu matere, plachie cu righi
(hribi, hrighi), găluște, salată de măsline cu oțet
și ceapă, pere fierte, tocmagi cu zahăr, grâu
îndulcit cu miere ș.a.

Prin Suceava, se pun pe masă cele mai bune
bucate de sec. „Nimeni n-are voie să descopere
masa până nu intră preotul pe ușă. Tot așa n-are
dreptul să guste din masă, căci se crede că unul
care ar face acest lucru ar face bube. Preotul
cântă și apoi stă pe laiță după ce blagoslovește
întreaga masă. Ia și gustă din fiecare fel de mân-
care. Bărbatul destupă sticla cu vin și cinstește
pe preot. Preotul face urările cuvenite în legătu-
ra cu venirea sărbătorilor. De-i glumeț, mai
spune câte o glumă; gustă din masă și cei ai
casei, și ceea ce le-a rămas, dau și la alți megieși,
ca „Dumnezeu să primească!”.

În acest timp, afară arde cățuia cu tămâie. Ca
plată preotul ia gologanii pe cară îi găsește sub
fața de masă, pe cornul mesei din față și din
dreaptă, cei doi colaci din dreapta precum și o
parte din vinul din sticlă. Dascălii poartă pe
umăr desagii cu colaci, ajutându-se la aceasta și
de alți oameni din sat sau ucenici de la strană.

Prin Bucovina se pune pe masă grâu fiert,
crezându-se că datina a rămas de când Maica
Domnului și cu Iisus Hristos au binecuvântat
grâul semănătorului ce le-a arătat drumul spre
Egipt când jidovii lui Irod căutau prunci:

De doi ani și mai în jos,
Ca s-omoare pe Hristos.
Fetele pun repede sub prag câte o spelcă, - ac

de păr, - ca să treacă preotul peste dânsa. După
ce va trece, fata va lua-o și va pune-o în cap, va
dormi noaptea cu dansa și astfel își va visa
viitorul soț.

Alte fete pun grâu pe patul unde va sta
preotul, ca să se mărite în câșlegile viitoare.

Alte fete roagă neapărat, prin mamele lor, pe
preot să stea cât de puțin pe laiță și să guste din
masă; altfel nu vin pețitorii degrabă.

După ce iese preotul și cârdul de copii din
casă, gospodinele mătură numaidecât casa, ca să
fie ferită de purici peste vară. Unele femei pun
câteva grăunțe sub așternutul unui pat, unde va
ședea preotul, ca să-i stea cloștele pe ouă. Preoții
știu acest lucru, stau puțin pe pat, căci dacă nu
stau, femeile îi pândesc pe furiș și-i petrec afară
cu cociorva pe la spate, așezându-se apoi
dânsele pe locul unde trebuia să șadă preoții.

Datina de a umbla preotul cu Ajunul, ca să
sfințească masa și să vestească enoriașilor
Nașterea Domnului, este, de buna seamă, foarte
veche. Diaconul Paul de Aleppo, notarul și
însoțitorul patriarhului Macarie al Antiohiei,
călătorind în țările noastre pe aproape de jumă-
tatea veacului XVII, înseamnă următoarele: „e
de observat că în această țară se obișnuiește în
seara de Naștere a lui Hristos, ca toți preoții din
diferite târguri, însoțiți de sărmani, de ceteți și de
coriști, să se duca în cârduri, purtând icoane și să
umble prin norod toată noaptea, vizitând casele
boierilor și urându-le bucurie. Astfel umbla ei
toată noaptea, cântând Nașterea lui Hristos”.

Că nu-i vorbă de colindul de seară al
tineretului, ci de vestirea Nașterii și sfințirea
mesei, dovedesc șirele următoare, care ne vor-
besc despre colindători: „Tot asemenea făceau
lăutarii, toboșarii, flautiștii, colindând în cete
toată noaptea următoare cu lanterne pe la casele
boierilor celor mari”.

Fiindcă de obicei prin cele mai multe părți
poporul, adică parohia unui preot, este foarte
mare, foarte răspândită, preotul pornește cu aju-
nul încă de cu noapte; poporanii știu asta și se
pregătesc . De pe la poartă preotul începe să
cânte „Nașterea ta, Hristoase...”; intrând, dă
tuturor celor din casa să sărute icoana.

La românii din Moldova nu se face cina de
seară ca în părțile Cernăuților, ci atunci se
mănâncă, la venirea preotului. După ce a venit și
a blagoslovit masa, cei din casă se așază la masă.

Prin Bucovina, unele femei își învață copiii
să zică atunci când aud pe preot cântând în casa,
de câte trei ori: „găinile se ouă”, cu credința că
astfel găinile se vor oua în șir tot anul.

Prin Ardeal, precum de pilda în Tomnatec,
femeile țipă, - aruncă, - foc cu cenușă după
preot, ca să nu-i mănânce purecii peste vară.

Alte gospodine iau un linguroi de grâu fiert și
îndulcit cu miere, care se află pe masă, și aruncă
de trei ori în pod, prinzând pe cel ce cade și păs-
trându-l până în ziua când se scot albinele.
Atunci se ia acel grâu și se pune sub știubeie,
zicând albinelor: „Așa să fiți de roditoare și de
cinstite, precum este grâul!”. Cu acest grâu din
ajunul Crăciunului și cu aghiasma de la
Bobotează se stropesc grădinile ca să rodească.

Îndată după plecarea preotului, gazda, dând
ceva turte celor din casă, pleacă prin vecini cu
alte turte și bucate, spre a le da de pomană,
pentru sufletul morților, pentru sănătatea celor
vii și pentru rodul câmpului.

Datini și obiceiuri de
Crăciun - Sfințirea
Mesei de Ajun

• Mic spectacol dedicat zilei
naţionale de către ciurbeşteni

De 1 decembrie, când tot poporul român
îşi sărbătoreşte Ziua Naţională, a fost şi în
acest an un prilej de mare sărbătoare pentru
ciurbeşteni. Pentru că organizatorilor le-a
fost mai uşor să adune lumea la şcoala din
localitate cu o zi mai devreme, evenimentul
s-a consumat pe 30 noiembrie. Adunaţi cu
mic, cu mare, sub atenta îndrumare a profe-
soarei Eugenia Stan, locuitorii satului
Ciurbeşti au organizat un mic spectacol în
care fiecare dintre particianţi a fost interpret
şi spectator deopotrivă. 

La mare cinste a fost portul naţional,
purtat cu mândrie de interpreţi. Acţiunea a
debutat cu interpretarea imnului naţional,
după care fiecare dintre copii a avut câte o
mică intervenţie pe teme patriotice, cu poe-
zii, scenete şi vorbe de duh. S-au interpretat
cântece precum: „Eroi au fost, eroi sunt
încă!”, „Tricolorul”, Nu uita că eşti român”,
„Hora Unirii”, „Ardealul ne cheamă”,
„Sunt o româncuţă”. 

„Unirea românilor a fost pregătită de
toate momentele anterioare ale istoriei
noastre. Fără o cultură a trecutului, nu exis-
tă iubire de ţară şi nu ar exista conştiinţă de

neam. Să ne cinstim aşadar înaintaşii, să nu
uităm de unde am plecat, pentru a ne găsi
adevărata cale. Trăiască România dodoloa-
ţă!”, a strigat profesoara Eugenia Stan, în
cor cu întreg ansamblul Ciurbeştenii.

Răcit cobză, dar prezent la această mani-
festare de spirit, părintele paroh Romeo
Ungureanu a ţinut la rândul său o scurtă
prelegere, felicitându-i pe toţi participanţii
pentru evoluţia lor. 

Aşa cum se cuvine la o asemenea ocazie,
spectacolul a fost urmat de o agapă în care
invitaţii s-au putut delecta cu bunătăţi tradi-
ţionale specifice postului Crăciunului. 

Trăiască România
dodoloaţă!

Semnalăm apariţia unei noi ediţii a revistei
„Curcubeu”, publicaţie şcolară editată de un
colectiv de cadre didactice de la Şcoala
Gimnazială „Dimitrie Anghel” din Corneşti, com-
pus din: prof. Ilie Apostol (director), prof. Potorac
Nicoleta şi prof. Oţel Monica.

Conţinutul acestei ediţii cuprinde noutăţi din
zona de interes a şcolii, informaţii cu caracter
enciclopedic, un interesant calendar de evenimen-
te istorice, biografii ale unor personalităţi de
marcă ale istoriei şi culturii româneşti, sfaturi pen-
tru menţinerea unei sănătăţi de fier, un interviu cu
directorul Centrului de Turism Miroslava, Ştefan
Susai şi multe alte lucruri interesante. 

O rubrică a artiştilor în devenire ne-a atras
atenţia în mod deosebit prin două poveşti origina-
le: „Bătrâna vrăjitoare”, de Machedon Melissa şi
„Maia şi vrăjitoriile”, de Gherasim Laura. Ideea
de duel literar, în care copiii îşi pun la încercare
forţa creativă şi imaginaţie, este una superbă şi
profităm de această ocazie pentru a o felicita pe
profesoara Oţel Monica, iniţiatoarea şi coordona-
toarea competiţiei! 

Florin Antohi

O nouă apariţie a revistei „Curcubeu”



Lucian Popa - campion de
talie mondială la fitness!
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În perioada 3-6 decembrie 2015, la Iulius
Mall Iaşi s-a desfăşurat Cupa  “Moş Nicolae”
la şah, concurs la care au au participat sportivi
de la cluburi din Iaşi şi judeţele apropiate.

Şahiştii de la CS Ştiinţa Miroslava au parti-
cipat la această competiţie şi au obţinut urmă-
toarele rezultate: 

Open general A pentru jucători legitimaţi,
adulţi şi copii: 

- Andrei  Donici a obţinut locul al II-lea, cu
4 puncte la grupa Băieţi 8 ani;

- la prima participare la un concurs de jucă-
tori legitimaţi Ioana Andreiaş s-a descurcat
onorabil şi a demonstrat că poate face faţă şi la
o competiţie de profesionişti!

La Open general C pentru jucători nelegi-
timaţi până în 12 ani:

- Darius Poşişnicu a obţinut 5 puncte, ocu-
pând locul I la Băieţi

- Menţiuni şi medalii au mai obţinut David
Bulgărescu, Cezar  Buchilă şi Lorenzo Lupu.

Felicitări tuturor copiilor şi succes la urmă-
toarele competiţii! Prof. Apostol Alin, instruc-
tor Apostol Nicoleta

Prof. Apostol Alin

ŞAH

„Cupa Moş Nicolae“  

• Toate trei fetele sunt
legitimate la clubul Ştiinţa
Miroslava

La mai puţin de un an de când s-
au hotărât să practice acest sport
(dedicat aparent numai băieţilor!),
trei fete din Miroslava au obţinut
în acest an medalii la Campionatul
Naţional de Box Fete! Este vorba
de Gangal Manuela Mirabela (19
ani), care a obţinut medalia de
argint la categoria seniori 57 kg;
Lungu Adelina (16 ani) care a obţi-
nut medalia de argint la categoria
juniori (54 kg) şi Deleanu
Constanţa (15 ani), care a obţinut
medalia de bronz, la categoria
juniori mici (57 kg).

„Gangal Manuela Mirabela
practică acest sport de mai bine de
un, dar celelalte două fete au obţi-
nut aceste rezultate spectaculoase
după numai 6 luni de antrenament.
Sunt foarte impresionat de talentul
lor!”, spune prof. Gheorghe Dohot,
antrenorul lotului de box din
cadrul Asociaţiei Sportive Ştiinţa
Miroslava.

„Cele trei gladiatoare” – cum le
alintă antrenorul Dohot – au pro-
dus o frumoasă impresie în sep-
tembrie, la faza naţională de la
Câmpulung Muscel iar Manuela
Mirabela Gangal are şanse foarte
mari de a fi selectată în lotul naţio-
nal de box fete, pentru a reprezen-
ta România la campionatul
European. „Rezultatul ne mulţu-
meşte şi ne încurajează să conti-
nuăm antrenamentele şi cu ceilalţi

copii care doresc să practice acest
nobil sport”, a mai spus antrenorul
Gheorghe Dohot.

Lotul de box din cadrul
Asociaţiei Sportive Ştiinţa
Miroslava antrenează circa 20 de
copii din Miroslava şi împrejurimi.
Printre medaliaţii clubului merită
să-l pomenim şi pe Maftei Samir
(14 ani), din Valea Lupului, vice-
campion naţional la cadeţi. 

Secţia de box a Asociaţiei
Sportive Ştiinţa Miroslava face în
continuare înscrieri pentru echipa
de juniori, copii de 7-8 ani (clasa
IV-V). Antrenamentele sunt gratui-
te! Vă aşteptăm!

Detalii se pot afla direct, la Sala
Polivalentă Miroslava, între orele
13:00 – 15:00, direct la antrenorul
Gheorghe Dohot.

Gladiatoarele lui Gheorghe
Dohot au luat medalii la
campionatul naţional de box 

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru
unităţile unde se organizează Revelionul:
• numărul persoanelor participante să nu depaşească capacita-

tea maxim admisă;
• să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi

iluminate corespunzator;
• asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare

împotriva incendiilor;
• utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de ilumi-

nat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea aces-
tora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

• întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de
locuri;

• în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar
pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de
perdele şi draperii;

• folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu
respectarea strictă a normelor de exploatare;

• maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă
temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele
combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor
în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului
şi bunurilor.

Chiar dacă este o disci-
plină sportivă mai puţin
populară în România, fit-
ness-ul este un sport pentru
care americanii cheltuie
resurse financiare uriaşe.
Printre marele vedete ale
acestui sport se numără şi
cunoscutul actor Arnold
Schwarzenegger şi guver-
nator al statului California. 

Ei bine, Miroslava a
completat galeria marilor
vedete din fitness, dând un
campion de talie mondială!
Este vorba de Lucian Popa,
care a obţinut titlul mondial
la juniori, la campionatul de
anul trecut din Mexic şi
medalia de bronz, la cam-
pionatul de seniori din acest
an din San Salvador, desfă-
şurat în septembrie 2015.

„Norocul meu este că am
avut parte mereu de susţine-
rea tatălui şi a mătuşii mele,
care au avut grijă să nu-mi
lipsească nimic şi m-au sus-
ţinut în activitatea sporti-
vă”, a declarat Lucian Popa,
la întoarcerea de la compe-

tiţie. Lucian Popa este stu-
dent în anul I la facultatea
de Nutriţie şi Dietetică din
cadrul Universităţii de
Medicină „Gr. T. Popa” din
Iaşi. El este antrenat de
prof. Adrian Poeană, direc-
torul CSM Iaşi.

Lucian Popa, în mijloc


